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Elsajátítani a t u d o m á n y t , k i k o v á c s o l n i
a bolsevik s z a k e m b e r e k új k á d e r e i t a tudás
m i n d e n ágában és tanulni, tanulni, tanulni
a legkitartóbban — ez most a feladat.
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1889-ben, a világ szocialistáinak! Felszabadult népünk küldi és.
párizsi kongresszusán a munkások hívja, szeretettel és reménységgel
«elhatározták, hogy „május
elsején, várja az egyetemre az ébredő ta_
unitkor a természet
felébred
té'i vasz jelképet,
fiatalságunkat,
jümából...
a levegőt átjárja a meg. szocia ista építés egyik legfontoíijutás öröme...
ezen a napon fog• sabb tényezőjét, pártunk elsőrendű
ják az egész világnak •..
tudtára tartalékát, mert „az egész társada.
udni: a munkások Hozzál; az embe. lem állandóan növekvő anyagi
és
iségnek a tavasza éx
szabadítják kulturális
szükségletei
maximális
•neg a kapitalizmus
bilincseitől, , a kielégítésének
blitösititia'*
csak
•¡tunkások hivatottak
megújítani
a nagyszámú, igen magas müve'tsegvilágot a szabadság cs a szocializ- gel, szakképzettséggel
rendelkező
mus
alapján".
haladó gondolkodású és a haladás,
Amióla Sztálin e szavakat leírta, ért kiállni és áldozatot hozni kész
»z oroszországi pro'stáriátus
Le_ fiatalságga', a József Attiláit,
iiin és Sztálin vezetése alalt meg. Radnóti, Miklósok méltó követőivel
ujított a a világot és a • Szovjetunió sikerülhet.
hősi harcával és győzelmével meg.
Felszabadult országunk felszabahozta a szabadságot és a. szocializ- dult népe a legmagasabb Bzírivo.
mus alapján való megújulás lehető, na'ú tudomány és kultúra, a szabad
ségét aiz európai népi demokráciák- krifika és véleménynyilvánítás Szín.
nak, Kínának és a proiejámemzet. helyévé tette az egyetemet. Olyan
köziség szellemében segíti építő alapot ad a fiataloknak, amire támunkájukat, az imperialista elnyo- maszkodva felnőhetnek a Kossuthmás ellen még küzdő népiket pe_ és Sztálin-díjas Nagy Sándor kövedig támogatja nemzeti felszabadító tői, aki a felszabadulás után egyeharcaikban. A
proletárnemzetközi. temünk niunkás.paraszt tanfo ya.
tté-g hatalmas ereje a
Szovjetunió mán szerze;t rendszeres tudást. A mi
révén meghozta a mi szabadságit n. országunkban felnőtt embereket nem
lcat is és lehetővé tette és teszi ha- érhet többé Juhász Gyula sorsa,
ladásunkat a szocializmus
útján.
akit a haladás melletti kiállása
1945 előtt még rosszul fizetett, miatt előbb az ország egyik elduTojtosszélű kabátban járó ember gott vidéki iskolájától a. másikba
volt a tanszemélyzet legtöbb tagja dobáltak, majd a Tanácsköztársaság
é j évekig nagy kegyként díjtalanul vérbefojtása után Horthyék az utegyetemistáira
gyakornokoskodhatott a tudományos cára tettek. A ma
temunkatárs. Ma Kossuth-díj, akadé. több állás vár, mint ahányan
miai jutalom, alkotó szabadság, m a . geznek, annyi új gyár, iskola, stb.
Kosgas fizetés, sfb. vár rájuk munká- épül; a ma haladó tanáraira
elismerés
juk elismeréséül, hiszen a tudomány sut-díj, kitüntetés, teljes
eredményei a Szocializmus építésé, és gondtalan, szabad kutatási
lelie.
nek gyakorlatában elengadhetetlen | tőségtényezők, «<z építés meggyorsításá.
A világ egy részén azonban, így
nak hatalmas emelői.
déli határunkon, a szomszéd JugoAz egyetemek dolgozói nem a lő. szláviában a nép Titóék árulása
kés rendszer urainak lenézett, meg. folytán most újra az elnyomó tővetett szo'gái többé, akik a szűkös kések és munkásáruló lakájaik elnapi betevő f a l a t é r t robotolnak, ha- leni felszabadító harcnál tart. A ju
nem egyenrangú, sziaibrd emberként go szláv népet leigázó rablók hábo•f égzik munkájukat,
akik
tisztában rúval fenyegetik szabad, boldog ha.
vannak azvat, hogy jó
unkájukkal sánkat is. Ezért Szeged ma éppúgy,
önmagukat szolgá-lják,
szabadságu- mint 1919Jben a francia
és szerb
kat, életüket, jólétüket
védi':.
burzsoá intervenciós sereggel szem.
A inai egyetem hallgatóit nem ben, újra védőbástya. Akkor az első
proletárdiktatúrát,
ma
érheti Jöbbé Radnóti Miklós Sorsa, magyar
tö•aki hiába kért, nem kapott tandíj, másodikat védi a tőkés leigázó
mentességet, noha kitűnő tanuló rekvésekkel szemben. Ma az a f e ' .
volt. A mai egyetem hallgatóival adatunk, hogy minél több jóiképnem eshet meg József Attila sorsa, ze[t szakembert adjunk hazánknak,
akit a reakciós Horger Antal pro. mert ezál'.ai fejlődik gazdasági, kul
fesszor eltanácsolt az egyetemről, turál's életünk, erősödik védelmiké,
mert a munkásosztály mellett állt pességünk és ha mi békés munkánk
ki. A m a diákját tandíjmentesség, révén fejlődünk, erősödünk, ez biz
ösztöndíj, szép, tiszta tantermek, tató példa és erőforrás a jugoszláv
tanulószobák,
gyönyörű
könyvek, dolgozó nép forradalmi harca szászemléltető eszközök, műszerek
és mára is. Fejlődésünk egyik feltégépek v á r j á k a
Horthy-korszak tele, hogy ifjúságunk tömegesen to.
piszkos, rosszul felszerelt, kevés vább képezze magát "az egyeter.wn.
könyvvel
ellátott
szemináriumai, így és csak így cselekszik a proleÍgy
laboratóriumai helyett. Kényelmes tárnemzetköziség szellemében.
és olcsó diákotthon és bőséges élel- és csak így követi méltón Május 1
mezés — a Horthy-korszak tömeg- hagyományait, mert csak így segítszállása és a, híres szegedi havi 5 heti elő példamutatásával is a többi
pengős szegényházi koszt
helyett: még elnyomott nép felszabadulását.
ez a mai diák helyzete az egyete.
Mérei Gyula
mcn.
egyetemi tanár

A marxizmus-leninizmus

oktatásról

„Az egyetemeken
megnyilvánuló
klerikális reakció vallásos nézetek
és az ellenük folytatót: harc."
Ezeknek a diákköröknek a feladata
az. hogy tagjainak magas színvonalú politikai képzést adjon Az
önképzés fejlesztésével pedig elősegítse hazánk népgazdasága, "kulturális 'életünk számára az ú j tudomáAz alsóbb éves hallgatók párttör- nyos utánpótlás nevelésé-.
ténetet, míg a felsőbb évesek politiHogy ezeknek a feladatoknak
kai gazdaságtant, illetve filozófiát
tanúinak. Ezek az előadások azt a meg tudjunk felelni, s hogy a
célt szolgálják, hogy egységes világ- hallgatók fejlődését állandóan biznézetet alakítsanak ki a hallgatók- tosítsuk, államunk megfelelő pénz.
bnn és felvértezze őket az ellens'ég összeget ad minden szükségletre,
elleni harcra.
Az előadásokban így könyvek vásárlására is. Az
feltárulnak ú j ötéves tervünk pers- 1912-C3 évben több mint 50.000 Ft
pektívái. a Szovjetunió dicső tör- értékű könyvet vásároltunk. Hatalténete és a dialekikus történelmi mas, többezer kötetes könyvtár várja
a hallgatókat, s hogy ez a nagy
materializmus legújabb kérdései.
könyvtár a hallgatók részérc ktinyA legutóbbi előadáson a Szovjet- nye , megközelítő legyen, decentraunió Nagy Honvédő Háborújáról lizáltuk, vagyis minden karon m e g .
volt szó. Itt rtsz'etesen megbeszél- kapható a feltíten szükséges Irotük a másodfik világháború meneté':, dalmi anyag.
célját és jellegét. Rámutattunk az
A hallgatóink szívügyüknek teangol-amerikai monopolista körök
aljas aknamunkájára a háború ide- kintik a marxizmus tanulását. Minjén, s, ugyanakkor tisztán lát'-uk a den egyes előadást nagy érdeklőszovjet nép törhetetlen a k a r a t s r s - déssel várnak, tudják, hogy a marxizmus-leninizmus elmélete fegíU a
jét. hazaszeretét és bátorságát.
A marxizmus-leninizmus t u d o m á . szakmai felkészülést, előreviszi a
n yos diákköröknek is igen nagy sze- tudományos kutató munkát, perspekrepük van az egyetemi életben. Ide tívát ad ragyogó jövőnkről. amit
a legkiválóbb hallgatók járnak, s már mosl megvalósítva láthatunk
önállóan dolgoznak fel egye«- tudo- a baráti, hatalmas Szovjetunióban.
Flórizs Elek
mányos kérdéseket, mint pé-óául <
Az egyetemi oktatás területén
igen komoly helyet foglal el a
marxizmus-leninizmus. Ez a tantárgy kötelező minden hallgatónak,
de ezzel szívesen is foglalkoznak,
msrt minden
egyes
előadásban
megtalálják a kapcsolatot a szakanyaggal.

A Szegedi

Egyetemek

és Főiskola

Április 13-án délután — a gyönyörűen feldíszített
Adv-téri Egyetem 1. sz. nagytermében türü sorokban,
mosolygós arccal gyülekeztek a két Egyetem és Főiskola hallgatói, professzorai, tanársegédei, dolgozói.
Különösen ragyogott az I. évesek arca. Erőtől
sugárzó tekintetük szinte fennhangon mondotta: —
képviselő jelölő gyűlésr/- jövünk.
Népi demokráciánk megad'a a jogot a 18 éves
fiataloknak, — akik tevékenyen résztveszaek a szocializmus épíésében, — hogy a maguk-je'ö'.e képviselőkön kérésziül aktív részeseivé váljanak az ország
kormányzásának.
Sokuknak szeme a • gyermekéveket tükrözte, a
multat idézte — amikor még szüleiknek csendőrszuronyok mellett kellelt szavazatukat leadni ellenségükre, a grófokra, a bárókra,' — i h a egyá'.lalán volt
szavazati jogul;.
i
A nagy előadó-terem zsúfolásig megtelt: még
négy, hangszóróval felszerelt terem s a hatalmas folyosók alig tudták befogadni hallgatóinkat, dolgozóinkat. M : ndenütt a Magyar Függetlenségi Népfronl választási felhíváráról beszélgettek. A boldog jelen a
még ragyogóbb jövő felemelő, tet'ekte kész hangja
csendült a szavakból.
Az Egyetemi és Főiskolai Pártbizottság titkára,
Turv Géza elvtárs nyitia meg az ülést.
ünnepi beszédét a Magyar Függetlenségi Népfront
választási felhívásának méltatásával kezdte.
— „Május 17-én ú j országgyűlést választ a nép.
Alkotmányunk kimondja: Magyarországon minden hatalom a dolgozó népé. A dolgozó nép halalmának legfőbb
képviselője: az országgyűlés. Ezért kell az országgyűlést egész népünknek vá'asztania, Olyan képviselőket kell küldeni az országgyűlésbe, akik készek önzetlenül szolgálni a nép ügyét."
— ,,Megváltozott viszonyok, az ú j világ megváltozott viszonyai között készülhet dolgozó népünk a
május 17-i választásokra; ragyogó je'enünk, a mi boldog, szabad életünk, drága szabadságunk nyolc esztendeje a miénk. Ez a nyolc esztendő végtelenül ho'zszú időnek tűnik, hétimérföldcs csizmával járta dolgozó népünk eza'att a fejlődés útját. A Horthy-reakció sötét éveiben urak, grófok, bárók ültették saját jelöltjeiket a 1 magyar dolgozó nép nyakára.
— Az 1949-ben megválasztott parlamentben a mi
fiaink, munkások, parasztok, néphez hű ér'.elmiségiek képviseltek bennünket, a Magyar Do'.gozók Pártja,
Rákosi e'vtárs vezetésével,
— Rákosi Mátyás személyes példája, — mondotta tovább Tury' elvtárs — a nagy Sztálin legjobb
magyar tanítványának munkája nemcsak felnőtt dolgozó'nkat lelkes, ti, nemcsak őket ragad : a ú j és ú j
munkahősteltekre, hanem ez a példa jövő reménységünknek. ifjúságunknak is nevelési eszménye.
— Ötéves tervünk ragyogó eredményei elválaszthatatlanok Rákosi elvtárs »evétől. Mi. csongrádmegyei do'gozók, tervünk ezernyi más alkotása mellet' neki
köszönhetjük' a Csongrádmegvci Téglagyárat, a Szegedi Rákosi Mátyás hidat, a Textilműveket, az Egyetem ú j Béke-épületét,
— Hálánk, soha el nem mú'ó szeretetünk ieíéiil
javaslom hoav az országgyűlésbe a szegedi Elvétéinek és a Főiskola első küldötte RÁKOSI MÁTYÁS
elvtárs legyenI"
A két egvc'em és a főiskola hallgatói, do'gor v,
professzorai felállva, vünni nem akaró tapssal köszöntötték e'ső jelöljüket, Rákosi Mátyás elvtársat,
nagy tanítónkat, vezérünket aki ot'. él minden ecv«temi dolcozó szivében, s akinek ű'mutatása alapján
indulnak harcba nap, mint nap az új győzelmek fe'é.

első jelöltje

Rákosi

Mátyás

elvtárs

Iletényi Géza Kossuth-dijas akadémikus, az I, sz.
Belgyógyászati Klinika igazgatója iépe;t ezután a mikrofon eté s javasolta, hogy Rusznyák lsiván elvtársát, a Magyar Tudományos Akadémia Kossuth-dijas
elnökét, az E'nöki Tanács tagjai is jelöljék képviselőnek. Elmondotta, hogy Knsznyák István líMl-től
1941-ig a Szeged. Belgyógyászati Klinika igazgatójak é n t dolgozott. Jelentős tevékenységet fejtett ki a
magyar-szovjet barátság ápolása terén. Hűsége pártunkhoz, népi demokráciánkhoz követendő példa orvosaink. értelmiségünk számára. Javaslatát nagvi lelkesedéssel fogadták a gyűlés résztvevői s kézfej tartással egyhangúlag szavaztak Rusznyák Istváu jelölése mellett.
Ezután Baróti Dezső elvtárs, a Bölcsészet udomn.
nyi Kar dékánja javaslata hangzott «1. Képvise'őjelö'tijek javaso'tn Karácsonyi Réla elv'ársat, a Történeti Ir.téret docenséi,
A javaslatot lelkes tapssal fogadták a/ egyelem
dolgozói, s egyhangúlag elfogadták képviselőjelöltjük,
nek.
Szőkefalvi Nagy Béla, kétszeres Kossuth-díja*
egyetemi tanár felszó'alásában a május 17-i yrt'asztás hatalmas jelentőségét méltatta, s a Bó'yai-n'ézet
nevében a választások tiszteidére felajánlotta, hogy
a tansicinéivzet fokozott mérőkben fogja tanu'ni-az
orosz nyelvet, Lenin és SzláFn nyelvét.
Sza'ai Éva és Garas Kálmán felszóla'ása uií i
Ozoniczer Gábor egyetemi tanár, a II. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója elmondta, hogy in'é/ete i*
az ötéves terv szülötte; ezen intézeten kérész ül az
Orvosegyetem még képzettebb orvosokai tud adni a
dolgozó népnek.
Tóth Franciska jogikari hallgató arról Neszé t,
hogy nap, mint nap jó tanulmányi munkával készüljünk a választásra.
Ezután Karácsonyi Béla elvtárs állt a inikrofoi
e'é. Látszott arcán a meghaiódottság, ugyanakkor a
kemény elhatározás, hogy a be'é helyezett bizalma'
az cdd'ginél is jobb munkával hálálja meg.
— Nyolc esz'endő óta sokszor úgy érzem mintha mesevilágban járnék, ahol nemcsak az a bizonyos
három kimondott kívánság teljesül egészen magá'ól
értődő módon, de olyan dolgok is bekövetkeztek
amelyeket az ember még képze'e|éb?n sem fogaimazo't meg vafóraválásuk előtt. Népi demokráciánk megbecsülte szerény munkámat. A ..K váló munkáért''
kitüntetés, a Kossuth-díj ame'yet soksz'z társammal
együtt kaptam bizonyítják, hogv soha az értelmiségnek olyan megbecsülés nem jutotl p«ztályré-zéü!.
mint ma. Es ehhez még a mai nap. amikor az Elvtársak engem, aki az elmúlt rendszerben még n saját
sorsomnak sem voltam ura, je'ölnek egy o'yan V v
tü!e(be. ame'y az egész ország sorsának egyik i r á nyítója: az oszággvfllésbe.
— Megköszönöm az elvtársak biza'mát s igyekszem azt megszolgálni. Szeged dolgozói itt n d " határon. Ti!ó Jugoszláviája tőszomszédságában, firbelv:tck tartják városukat. Az « feladatunk, hogv ennek
megfc'előa.i dolgozzunk, hogv ezze] is méltók 'együnk
Rákosi elvtárs, pártunk és dolgozó népünk biz'mára.
Karácsonyi i'vjars hozzíszó'ár.n után a gyií és
résztvevői leikoshangú táviratot küldtek R&kojí elvtársnak. n magvar nép nn.;v vezérének Egyetemünk
és Fnsko'.ink első képvisclö'o'ö'tjínek.
Az L'lernacom't'é hnn-j'tiival ért vé'.'et .a nagvevfllés me'.yrő' minden résztvevő úiu't erővé', úi •¡•U
lekre l
távozott, hoar- a máius 3-án Szegeden
tartandó nagvgvnlésen új-..l'b győze'inekkcl gazdccodva álljanak Révai elvtárs elé.

Az orosz n y e l v oktatása az E g j e í e m e n és Főiskolán
Szegeden ké- intézet látja el ?u
orosz szakos nevelők folyton növekvő káderszükségletét: a Szegei!
Egyetem Orosz Intézete és a Pedagógiai Főiskola Orosz Tanszéke. A
két intézetben több mint 200 hallgató tanul, akik Lenin és Sztálin
elvtársak nyelvét, az orosz és szovjet irodalmat tanulmányozzál;. Megismerkednek az 'élenjáró szocialista
kultúrával. A két intézetben lelkes
munka folyik, hogy jól képzet' tanárok kerüljenek ki a falvakba cs
városokba, akik majd fáklyavivói
leszne'; a haladásnak.
A Tudományegyetem Orosz Intézete a z Ady-'.éri egyetemi épületnek csakr.cm egész jobbszár.
wyát elfoglaló hatalmas Intézst.
TöJjb mint 20 előadó, és szemináriumi helyisÓEr. valamint olvasó- és
tanulószoba á'l itt a hallga'ók rendslkezésére. A félkörben futó folyosó impozáns képst n y ú j t a ket
oldal': kifüggesztett hatalmas táblázatokkal. Len: n és Sztálin elvtár_
íak portréival, a szép kiállítású
szovjet
könyvekkel, amelyek
a
könyvtár előtti folyosórészt tarkítják. Mindenti t tisztaság és rend,
mintha pártunk szerető gondoskodása egy darab Szovjetuniót varázsolt volna ide a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészeti K a r á r a , . .

Ebben a gyönyörű intézet-ben jelenleg összesen 138 hallgató tanul,
jóval kevesebb annál, mint amenynyire szükségünk van ahhoz, hogy
fe:töltsük a középiskoláinknál mutatkozó orosz szakos tanárhiányt.
Éppen óraközi
szünet
van. A

hallgatók iz.Tat.ythm t á r g y a l j ; k az
órán hallottakat és a ..Villám" fali_
ú j s á g cikkeit, amelyekben egymá.t
kritizálják tréfásan-kemolyan. Mindenütt azonban úgy, hogy nem a
gúny é s a kipellengére-és a lényeg, hanem a javítaniakarás.
Az elsőévesek
éppen
lexikaóráról jönnek, ö k most nillantanak
bele az orosz nyelv rejtelmeibe. Közöttük van Kőhegyi
Erzsébet
Szántó Katalin is, akik
kitűnő' szakmai é? mozsralmi
munkájukért
Rákasi-ösztöndíjban részegülnek.
Sok pénz ám az ilyen fiatal lányoknak havi 800 forint! Éppsn valamit magyaráznak, amit néhányan
nem 'értet ek meg ponto r n EZ ÖRRkon. Az elsőévesek orosz nyelvtant
is tanulnék heti 10 órában, előadásokon. szemináriumokon taculvná
nyozzák
a marxizmus
élenjáró
ideológiáját.
A III. évfolyamon m á r komoly
iroá.ílomokiatás folyik, ekkor ismerik meg a hallgatók a kiasszkur,
orosz iroda'om gazdag eszmeiségét
és nyernek bepillantást a nyelvészei,
rejtelmeibe. A IV évfolyam m i r a
tanárképzés, szellemében van megszervezve. A hallgatók az elmelet;
didaktikai ismereteket a gyakorlógimnáziumokban
alkalmazzák
a
gyakorlatban, órákat látogatnak és
maguk is
taM'anak.
De bizony
emellett vannak nelak még egyéb
„szakmai" tennivalóik is, most tanulják a szovjet irodalmat, meg a
nyelvészetet ér készülnek az állam' vizsgára. Nem tréfadolog ez! M'.tr.-

| kájukat kör.nyí'i a gyönyörű ir.téUeii könyvtár, ahol több mint 0000
¡kötet könyv áll a rendelkezá:ükre.
A Pedagógiai Főiskola Oresz
Tanszékén a kiképzés csak kétéves.
Innen kerülnek ki az általános iskolai tanárok Rájuk a falun szintén
komoly feladat vár. Srűz ugart f 0 g _
nak ó i feltörni, mint GrcmjácsljLogban Davidov elvtárs. Bizony,
még sok faluban
nem
tanulnak
croszt, mert ninc:-, tanár! Az el:ő
évfolyamon heti 20 órában tanulnak
!':;i!:á.t meg . nyelvtan': vegyesen, a
II. évffjlyamí n már irodalom is
van. Ezenkívül marxizmust, pedagógiát, lélektani,
magyar nyelvtant ós irodalmat is tanulnak.
Mindkét intézet
konzultációs
órákon, tanu'ókcrÖAÖn. egy éri
foglalkozások formájában n y ú j t
segítségei az arra rá zorvlóHnak.
A szakkörökön pedig azok vesenek
részt, akik el akarnal: mélyülni az
irodalomban vagy a nyelvészet valamelyik ágában_
A kát intézet vezetősége és tanári testülete szoros munkaközösséget all 'ot. V r . a Andrejevna,
nt
Orosz Inlézet vezelője a múlt fé 1 'évben látogatta meg az Orosz Tanszéket. Kicserélik
t a pasz:a:alaikaés ebből mindkét in'ézetnek nagyhaszna van, mert így jut el Szegedre is az a hatalmas tapasztala',
amelyet a Budapesti Lenin Intézet
tanárai hoztak a haladó kultúra o r .
szárából, a nagy Szovjetunióból.
Pataki Szil'-eszier

1933.
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Az Ásvány- ő.i Kőzettani Intése1- nagyszerű gyűjteménye Koch
Sándor professzor kiváló snakértelratfröl és fáradtságot nem ismerő
munkájáról beszél. Tudós összeállítóját méltán érte Népköztársaságunk
legnagyobb
elismerése, a
•Kossuth-díj. A Kossuth-díj azonban
íemcsak az ásváuygyUjtőnek szól,
hanem a kiváló tanárnak is. És erre
a legbüszkébb
Koch
professzor,
ö r ü l , hogy tanári munkáját jutalmazták. örül. hogy jó tanárokat
nevelhet. Különös büszkesége, hogy
legjobb tanítványai vele együtt knp-

AZ

EGYETEM

Gábor elvtárs '¿» ígéretét Vaibai
Lajos is megerősíti.
Az Orvosegyetem fia-aljai ¡1 klinika kertet csinosítják. Nagy lelkesedéssel dolgozta^ a felszabadulási
héten. A rom maradványokat eltakarították. Ennek Során 50 mázsa
vasat gyűjtőitek össze. A választási béksverseny során még fokozzák munkalendületüket,
Az archeológiai

kiállílás

a Történelmi Intézetben egyetemünk
egyik jelentős eredmény.'. A mei-xl-

ÉLETÉBŐL
megtudja, milyen buzgó,,- ke-szünek
srovjet barátaink
óvvígi
vhsgá.
ikra Értékesek a Szovjetunióból ér.
ko.'.ő levalek. Az orosz nyelv minden
szépcégét megcsillogtatja a levélíró.
Nagy segítség ez különösen egy
orosz szakosnak. Feltárul a cirillbetüs sorok nyomán a szovjet fiatalok életinek sok szépsége és hős-i
küzdelme a még szebb életért.
A jó tsnulcpári foglalkozás
biztosítja oz é w é g i
jó eredményt
Délután 2 óra. A tanulószobában
ketten ülnek, jegyzeteik fölé hajolva. Mindkettő elsőéves magyarszakos hallga'ó. Nyelvészetet tanulnak. Másnap dolgozatot ír az évfolyam és most lanulópáronk'jn t veszik át mégegyszer nz eddig hallott
anyagot Beke József, aki e g y k e
-az évfolyam legjobb hallgatóinak a
nyelvjárásokat magyarárza tannVtpárjénak, Kordás PA! szakérettségis hallgatónak.
A két hallgató nemcsak d d j o s a t ' .
írás elö't tanul együtt- Minden p r o .
;
b émát közösen
beszélnek
meg.
Több szem lobbot iát — mondja a
közmondás. így azután biztosak,
hogy évvégén nem kell a jó eredményért éji-nappallá tenni.

А

Világifjmági
1953 nyarán Ismét
megrendelésre
kerít
Bukare.lbtn а
IV
Világifjmági és Diak
B k e t j á l k - z ö , « Va .
sóban a 1П. Iílíkvliágkongre szus. Az if.
júság világarcrta folyó lelkes előkészült-,
lel azt mutatják, hoyv
a berlini VIT óta igen
nagy mértékben с ró
c-j.ött a nsmzetknri
I f j í s ' r i lüozge'om. poi i i k a l a g ío 'zervezctlleg egyaránt Eztlárdabfcá vált а а-я mái
83 nemzeti i f j f c á s l
fzervcztíei
mugát.n
feg'a'ó Demnkratikü«
l f j ú s j g i \ X á ;sziivt'tség cs u Nemzet!« ¿\
Uiíksz'ivct

április 20.

IV.

és Diák
11! 1953 márciusában
Béc ben tartott nemzetközi
jogvédelmi
konferencia,
mely
ha'cos
ezellem!;?Il ínjlo t le. << fell'ívísáta« fő feladat,
ként jelölte meg
a
\ ilág i f j ú s i g á n a k egységbe
tömerít'sít
tr.ítit e.izközt a béké.
ért a láfcorús uszítók
ellen falytatott ha-c.
Ián. A felhívás zárwzava' a következők:
„Egyesüljünk a jogainkért. a békéért
a ii3ir.z»ti függetlenségért a i új háború
veíz'!,-' ellen vívott
barcb. ti. Ha egy esti
liink, rem'nycink vabMi'ggá válnak,"
E ltcnfcrciic'a ered-'
m e n y f i a é n Szovjetunió
a n ' p i ;ler.lo'ír/clú:!, dc !'. ' ők-.'8
" n o á g c k ifíúságának
VIT-re va'ó harcos
felk'atül'-f.c is, biz o
p'téka már in <'Iíi"°,
hogy n bnkere ti V k j
a bikát akat'ó fiata'nk harcai sneggzew.
léje, az ifjús-átr e r t j ' it k és. egységének »'•
eddigieknél
ha'ahne.
t-abb, impazáirs megnyl'atkozása lesz.
Az clöké'zületckbíl
termígzeiezen nekün«
r^ycti^il ha'lgatóknt'k
is kl kell venni ré
f/iin'cet, mert hisz ezzel békénket, ragyogó jövőnket védjük.

Béketalálkozó
Ehhez
DlSZ-szenczeteinknek a következő feladatokat
kell
megoldaniok: 1. Harcot kell indítani a tanulmányi munka színvonalénak emeléséért,
a közeledő
vizsgák
eddigieknél síkeresehh
leté.eléért. 2- DIS/,síervezeteinknek sokkol többet kell foglnlkcznlsk
nevelő<*
prcpagandamunkaiuUban a nemzetközi ifjúvági mozgalom kért'éseivel
és
IV.
a
VIT-tel El kel| érni
hogy a' VIT-tel kap
csalatos rendezvényeinken egyetemi ha!lfratílnk teljes té.'Számfcnn őg lelkesen vegyenek részt. 3. El kell
érnünk, hogy amikor
egyetemünk hallgatót
liülíöttekct jelölnek »
VIT re, valóbn n a zak»
ra a flata'okra essék
11 választás, akik mind
szakmai, mind politikai munkájuk
révén
a legméltóbban tudják egyetemünket képviselni a világ i f j ú sága előtt.

A nemr.-tVli/.i ifji'ir j g i mozr; lom célja
kezdettől f :
i -;gv
eétrb.1 tUmiSHtcai .1
világ bSkssparstő <f\ jű3:4út s Hrcirn vlni ri а ;а t j ) hé', é'.rt, -t
népek пе:ч:.е i íüggel1»ne's.'éé''t, az ifi ti1 í:á"; j s c a l í r t . Ennek л
& bírálat nyomán megjavította ' mozgalomnak a vezeií^e a DÍVSZ és
Munkáját az Irinyi Diákotthon i nz NDS2. E demo
vezetőségé
E feladatok sikerei
kratlkus ifjitsájfi vimegoldásiért
ke I
munÚjságunk korábbi számában meg. ! rágsz-rvezetel;
harcba
indulnunk
igfn паду méri lírálták az Irinyi Diákotthon lakói I Kain
átért, hogy
a
ir.i
Az orvostanhallgatók rendezik a Sebészeti К iníka bérijei
i az Otthon vesetőségét, amiéit nem i t é b e t ho; zajáml a
munkánk is segítse a
!
nemzetközi
ifjúsági
biztosított megfelelő támogatást n
lenini
elvek
szerint
összeállított
ták meg a legmagasabb kitüntetést.
silúg
ifjúságának
félévi vizsgák sikeréhez. A bírálat nozgalom fel'enriülé.
nem.'etközl üsszefegáKoch professzor'az
élenjáró anyag a szemlélő elő t á r j a az öakori alapos volt és jogos. Az Otthon ve- séhez, s ezen kereszember éleié'. A világos magyará¡<át és békéért vívott
szovjet módszereit segítették gyűjtetül a békeharc <
. Ikerézatok, s az, anyag feldolgozása, az zetőségi segi'ett is ezen a hibán.
harcát
ménye összeállításában. Ezeket a áttekinthető elrendezés mind_ meg. A hallgatókat szakonként helyezte hez. E harc ejtylk leir' "¿1 Suki B.Ia
módszereket
alkalmazza
további annyi segítség hallgatóink számára, el. így azután nem fordul elő, hogy utóbbl állomása vo't
munkájában is, melynek során tel- hogy nyomon követhessék az ember egy szobában történelmet és kémiái
jesen feldolgozza hazánk ásványvi- fejlődését. A bőséges számban kiál- tanulnak hangosan a hallgatók. A
iágát.
lított
munkaeszközök, edények s diákotthon vezetőségének a figyelHogyan biztosítjuk
egyél) használati tárgyak nyomán me még arra is kiterjedt, hogy leSerény munka folyik
feltárulnak előttünk a vadság é's hetőleg egy szobába tgy évfolyama jó vizsgafelkészülést?
a Béke-téren. A TTK-s hallgatók barbárság korában élő emlrer élet- ból kerüljenek.a hallgatók. Gondoskodott az Otthon vezetősége arról
A vizsgákra való felkészülés kér- nyi munkája. A vizsgabizottság félegy csopor-ja díszíti, rendezgeti a körülményei-.
is, hogy a hallgatóknak több 'ta- dése, a múlt egyeiimein fel vem me- évi tapasztalai«! eljutottak minden
Béke-épület előtti teret. Már helyét
Hegérkezett a válasz
rüli. A .tudomány fellegvárának" ¡mézeihez, a jó módszereket, amenulószoba álljon rendelkezésükre.
is álig látni a kőrakásoknak s a
Az Otthon lakói ki is használják profiljához hozzátartozott, hogy a lyek a vizsgák előkészítésére vonatnagy építkezés egyéb nyomait is el- a Szovjetunióból- Petrovácz István
tüntették a szorgos diákikezek. To- orosz szakos hallgató nagy figye- ezeket a lehetőségeket. Emelkedik hallgatók vizsgák előtt roiiam.nekr koznak, most felhasználják.
felíalni a
A Tanulmányi Osztályok az admikaji elvtárs irányításával készülnek lemmel olvassa a levelet. Szovjet a ha/lgat,ik tanulmányi színvonala. buzduiássR'l igyekeztek
a formás virágágyak.
kígyózó b a r á t j a írta a hősök városából, SzeKözeledik :iz. 'éwégi vizsga ideje, tananyagot. Nemcsak a tanárok nem nisztratív és technikai felt ¿leiek
utak. Pár hét múlva zöidelő pázsit- vasztopolból. A levél soraibó 1 életre amikor a hallgatóink számot adnak ismerték hallgatóikat, da gyakori biztosításával, valamint az órarennagyban hozsZőnycg fogadja a látogatót a z ú j j á . kel a szovjet fiatalok lelkesedése és eges-/ évben
végzett
munkájuk- volt az az e.ít, hogy maguk a hall- dek összeállításával
varázsolt Béke-téren, mondja Oláh munkaszeretete. Petrovácz
elvtárs ról. Használják még jobban az Iri- gatók ecni ismerték még látásból zájárultak .tlihoz, hogy a hallgahasználják kL
nyi Diákotthon lakó: a rerd-lkczé- ssm ,,elcadóika>t". Kinek jutott vol- ¡ók gazdaságosan
na akkor eszébe, hogy az egyetemi Szabad idejüket. Úgy állították össze
sükre álló lehetőségeket, hogy a
professzorok u. vizsgák jól fc'.készí- az órarendeket, hogy a délutánok
félévi eredményeket túlszárnyalva, tjsa céljából átadjak módszertani
még komolyabb sikereket érjenek el tapCMtalutaikal a hallgatóknak. A n agymér lékben a hallgatók rendelkorlat,
kritika-önkritika,
a
marxizkezésére álljanak
Ezenkívül ¡szaNincs munkánknak olyan területe,
rendsEEro» tanulás problémája sem badnapot biztosítottak az elmélyült
melyen ne éreznénk
napról-napra mus-leninizmus elsajátítása, a szovokozott fejtörést. „Nem
vagyunk tanulás elősegítésére. A szociális é s
ismerete
és az
ineg-iyilvánulni a Szovjetunió önzet- jet jogtudomány
A zenei
műteltsé/r
с dedóban'1 jeligére a, modern úri egyét) problémák megoldásával is
tudományos
len, baráti segítségét. A Szovjetunió orosz nyelv tanulása,
anarchia züllesztő mélye
elsikkasz- segítik a vizsgákra való gondlaian
megszerzése
Kommunista Pártja XIX. , Kongresz- dolgozatok publikálása, tudományos
totta a hivatástudatot, a fegyelmet, felkészülést.
szusán elhangzottak, Sztálin elvtárs káderek képzése — főkérdések közé
,,Ho gyönyörködni
akarsz a műzseniális iránymutatásai felbecsül- csoportosította. Az előadmány sze- vészeiben. — mondja Marx, — ak- a lelkiismeretes munkát, mint valami
VX6 felesleges
holmit'',
hetetlen értékű segítségei je'ente.iok mély szerint is bírálta egyes tan- kor művészileg
Minél képzettebb
képzelt
embernek ,lomtárba
zagy kinti
ruhát.
vezetőit és beosztottjait, kell
egész tudományos életünk, társada- székek
lenned"
szakembereket
lomtudományunk
— s ezen belül akiknek tudományos és oktató-neAz anarchikus egyetemi módszeMelyik
az
az
út,
amely
legrövivelő
munkájában
hiányosságok
jogtudományunk számára is.
A párt és tönifegszervfc'k az, t-z"
debb médon' elvezeti az egv ént
a rek a fordulat évéig, u felszabadu,.Lenin-Sztálin pártja, amely sok- vannak az elmélet és gyakorlat ösz- zenei ' műveltséghez,
tnei.politikai nevelőmunka
melleit
s
lehetővé
lás
után
is
ure^telték
hálásukat.
a kritika-önkritika teszi, hogy
niili'ós népünket vezeti és irányítja szekapcsolása,
dör.tő súllyal foglalkoznak a terme„művészileg
képze't" Hosszú, kemény munka
eredménye,
a szovjet társa:"l ilmat a kommuniz- szellemének megfelelő érvényesítése, legyen, s maga is gyönyörködlek
a ként <a párt, az állami szervek és a lési : tcnulási kérdésekkel.
mus útján, nagy figyelmet fordít a az ideológiai, orosz nyelvi tovább- művészi, alkotásokban:
a zenei, re- legönivdctosabb hallgatók
összefogd,
A púrtcsoportokban
személy
s.:c.
szovjet jogtudomány fejlődésére is" képzés, témaválasztás és tudomá- mekművekben?
sávul ezt az állapotot sikerült meg- ríni vitatják meg egyes elvtársak és
— állapítja mpg az Iz veszi íja 1953. nyos káderutánpótlás nevelése teEgészséges énekhanggal
mindenki szüntetni.
általában a hallgatók
tanulmányi
január 23-i cikke. „A kommunista kintetében nem mulasztva e! meg- rendelkezik,
így hál ez a legrövimur.káját. Az eredményekre és hiállapítani.
hogy
bizonyos
tekinte'párt, Sztálin elvtárs kiváló gondosdebb
út,
az
énekes
műveltség
útja.
Egész félévi komoly munka
bákra felhívják a figyelmet, és ahol
kodásának a szovjet
jogtudomány ben ,.az állam- és .jogelméleti tanszé. Elindul ez az út a
népdalénekesnél, 1
szükségesnek
mutatkozik, a pártvel
fejlődése Iránt
vl'dgos példája a ket terheli elsősorban a felelősség, s vezet tovább, mind
bonyoloul abb I Mini gazdasági építő és politikai Setőség is foglalkozik az elmaradó*
leq'nkább kellene törődpárt Kilzponti Bizottságának
1946. j amelynek
műveken keresztül a hatalmas
kó- íisvclőmunkiink minden terüíelén, okával.
A taggyűlések értékelik u
október 6-i
határozata az oiszúg ni«' az alapelvek ki<1 Vgnzásn me'-4 rusmüvekig.
Mai
kórusirodalmunk itt is a Szovjetunió értékes, sok se- jó munkamódszereket és kiváló eredjogászképzésének kiszélesítéséről és lett, azok érvényre juttatásával Is.' gazdagsága
tág lehetőséget
nyit gítséget nyújtó tapasztalataira lá- ményeket. A legjobb párttagok ?élmegjavításáról'' — olvashatjuk a
A hozzászólások
során
helyes arra. hogy mincl. mélyebb és sok- mxzkod.unk. А-/, egyc'emi élettel damutató munkája ösztönzőleg hat
továbbiakban.
A cikk — a XIX. irányú és őszinte önbírálat is hang- oldalúbb műveltséget szerezzen
az l'og'túkozó gazdag szovjet müvek az egész egyetemi i f j ú s á g r a . A
Kongresszuson elhangzottak.
főleg zott el s több értékes javaslat me- énekes, aki e műveket
énekli.
maliéit felvettük a különböző tzovPoszkrjohisev elvtárs beszéde alap- n ü t fel. Az őszinte, minden hátsó
Egyetemi és főiskolai
hallqatóink- jct egyatsnii'kkol a kapc-olaiot, s ez pártszervezetek gondoskodnak arról,
ján — bírálja a szovjet jogtudo- gondolat nélkil'l bíráló hang, s a nak is bő alkalmuk
nyIHk orra, mindig komoly gegí'.eéget eredmé- hogy azok a páitonkívüli hallga.ók
mányt. megállapítva hogy n hibák bírá'at szívesen,
ilymódon nyezett, A Szovjetunióban tanuló u< elmélyüljenek a tanulmányi mimelőítélet
né'kiil hogy zenei műveltségüket
oka fő! (vg ,.a krlíika, önkrí'ika és va'ó fogadása azonban még nem ér- feiler'szék.
kába, akiknél lemaradás volt észlel,
Áf Eayelemi
és Fnv- ösztöndíja-aiink
tájékoztatásai
is hető. A legjobb hallgalók tanuló,
az áMani és jöjj legaktuá ¡.síibb el- vényesült az aiiké'on maradékfa'a- kolai Népi Együttes énekkara leghozzájárultak a lielyes púi-kért segítik a
méleti kérdése'ről szóló viták hiá- nu'. A tansegédszemélyzet tngjainak ulóhb Kodálv .Zoltán:
lemaradót'akat.
Kállai Ke1- nagytan
nya." Az a'apos, személyedhez szó- nagyfokú passzivitását egyetlen kö- tős">éf és Szeghv Endre:
A DISZ-escporiok
külön
munka"
..Csoda- módszerak kialakításához.
ló bírálat megállapílásai,
ehi s rülménayeii «ein lehel menteni, s furulya" című művét ónekelte_
való
lila már világosan á'l
majdnem tvrvet készítenek a vizsgákra
A
gyakorlati
szempontból
egyaránt 0 bibét a tanársegéd elvtársak ré- Pedagógiai Főiskola énekkara
elősegítése érdelcélcn és
pe- minden elöc.dó előtt, milyen felelős- felkészülés
helytálló tételei érvényesek a ma- széről elhangzott három hozzászó- dig klasszikus és szovjet
ellenszerzők ség nyugszik a vállán, unitkor ara a csoportvezetők rendszeresen
gyar jogtudomány teriileiére is, ér- lás sem csökkenti, mert ezek egv művei mellett Kodály Zoltán ,,Mo'- vállalkozik, hogy az egyetemi
ponholt őrzik c.i egyéni munkatervek
vényesek Karunk munkájára- is.
része siránkozó hangon ..objektív" nár Anna" című balladáját és ,'.Má'- gelóket r.evelje a párt, a haza, a tos teljesítését.
Fontos feladatát teljesítette a -lo- nehézségekre hivatkozott.
rai képek" című művét tartja mű- munka
szeretelére.
jó előkészítése
gi Kar akkor.
am : kor -napirendre
során. T?*rmés7etesen ezek a kóMAz intézet vezetője felelöd а hall. ; Az államvizsga
Mindezek
mellett
azonban
az
antűzte az itt folyó tudományos és
sok is íokozatosan jutottak
idáig. gutók szakmai munkájáé:!. Az c'.ő* s azt szolgálja, hogy minél alapooktató-nevelő
munka eredményei- két általában eredményesnek mondAzok számóra, okik
behatóbban adók rendszeresen ellenőrzik hull. sabban képzelt szakembereket borendelkozének és hibáinak megvitnlását éppen ható, mert részletes bírálat tárgyá- kívánnak zcncvel foglalkozni,
mód- gatóik félévi készülését, A havi ér- csássunk társadalmunk
vá
tette
a
Kar
munkáját,
megállaa XIX. Kongresszuson elhangzót! s
juk van erre a Pedagógiai Föisko'.a tékelések állandóan képet adnak a sére. A professzorok a tananyag
pította
a
legfőbb
hiányosságokat
s
kijelölésével,
az
az Izvesztija idézett c'kkáben fogahol mélyebben
és tanulmányi helyzetről,
Az egyéni súlypontjainak
így megteremtette az alapot a mun- zene-szakán,
lalt bírálat tükrében.
zenei konzultációt a tanárok nevelésre, a anyag tanulókörszerű feldolgozásába
ka megjavításához, fellendítéséhez. alaposabban sajátítják el a
irányító
bekapcsolódásával
Sajnos, az egész oktatószemélyzet
ismereteket.
szakma, elsajátításának megkönnyí- való
A Jogi Kar oktatószemélyzetének
bevonásával tartott ankét — főleg
A zenei műveltségnek
igen nagy tésére fordítják, s konkrét útmuta. hozzájárulnak ahhoz, hogy hallga..objektív nehézségekre" hivatkozás tagjai állandóan érezhetik a párt erkölcsi és értelmi iievelőere/e
van,
tóink teljesíthessék az álMmvizsgá.
miatt — egéswn ápri'li ll-i^ ha- hathatós segítségét. A párt figye- Ébrentartja a hozatiasság
érzését, t:'IET nyújtanak ahhoz, hogy GZ ed- val kapeeola'os feladatokat. 'A megdigi
lemaradást
milyen
tnjdSzersk*
lemmel
kíséri,
segíti,
támogatja,
lia
lasztódott, pedig kivá"«'o,s Iclf vola haza- természeti szépségei
iránti
növekedőit
vizsgakörülmények mina. hogy már a II. félévet a c'kk kell bírálja munkájukat. Az a fel- szeretetet, fejleszti a hazai hagyo- col letet megszüntetni. A villám, nőségileg jobb munka elvégzését kí.
dolgozatok
az
általános
tájékozotttann'ságainak levonásával és a kon- ad.".', ho«y c segítés, és bírálat, je- mányok iránti
megbéasii'.éct, Itöse.
vánják meg hallgatóinktól.
krét feiada'Ok rögzítésével k'-z-llics- gyiben dolgozzon a továbbiaJtban a Icbb hozza. ku!turálii értékeiken ke- ságét mérik le. Az osztályfőnökök
Kar tanszemélyzet?, s ez hozzáse- resztül a népek>t egymáshoz, segít rendezsres ellenőrzéssel nemcsak a
Petőfi
munkás
hazaszeretetre
siik.
gíti a Kar őszes dolgozóit ahhoz, nz embernek abban, hogy a külön- hallgatók felkészültségét kísérik fi- buzdítólt a 48—49"es forradalmunk
A aagv érdeklődéssel vári nliké- hogy munkájukat
me;<riavftva el- böző
élet jelenségeket
megértse, gyelemmel, ' hanem a lemaradás
lon résztvett Vas Tibor e'vtárs. az mondhassák: a
XIX. Kongresszus ébrentartja az érdeklődést a zenei okait is felderítve, igyekeznek minden a'.alt. Nagy költőnk szavai nekünk
Állam, és Jogliudománvi ia'ézH i'-ae- iránymutatásainak
felhasználásával
iránt. fejles-Ji
11 művészi akadályt elhárítani о jó tanulmá- Is szólnak. Azzal bizonyítjuk be,
galója. A tárgy előadójaként dr. An. megtartott ankét valóban határkö- művek
nyi munka útjából. Az ínlézcti ér- hogy szeretjük hazánkat, pártunkat,
szeretetet.
talffv György elvtárs, az állam- és vet jelentett a? egész Kar életében. ízlést, a szép iránti
tekezletek első napirendi pontja, és a Szovjetuniót, ha kötelességüti.'
BITTÓ
KATALIN
jogelmélet professzora szerepelt, aki
Piskolti Sándor
11, é. főisk. hallgató k í n ! szrrepel a hallgatók t a n u l m á - ket becsülelte] teljesítjük.
mondanivalóját nz elmé'el és gya-

Határkő a Jogi Kar tudományos életében

а
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Surányi Erzsébet
a Pedagógiai
Főiskola I. éves ének-zane szakos
hallgatója. Tanulmányi munkájában
példamutató. I. félévi vizsgáit jeles eredménnyel tette le. Mint tanulmányi csoportvezető nemcsak a
saját, hanem csoportja tanulmányi
színvonalának emelésére is nagy
súlyt fektetett. A legjobb ered.
ményt értek el az évfolyamon s ezzel elnyerték a DISZ Kari Vezetőség vándorzászlaját.

Gulya Károly, a Bölcsészeti kar
III. éves történelem szakos hallgatója. Tanulmányi és DISZ munkáját példamutatóan végzi. Kiváló
munkájáért nagy kitüntetésben ré.
szesnilt, Rákosi ösztöndíjat kapott,
DISZ titkári teendői mellett szakmailag is állandóan segíti évfo.
lyamlársait.
Első félévi anyagból
jeles eredménnyel vizsgázott. A választási békeverseny során kiváló
munkát végez.

Az Egyetemek és Főiskola Népi Együttesének
bemutatója
Április 13-án este tartotta az
Egyetemek
és
Főiskola
Népi
Együttese első, széleskörű bemutatóját a Szegedi Nemzeti Színházban. A zsúfolásig megtelt nézőtéren
professzorok, egyetemi
dolgozók,
d.ákok és az üzemek legjobb munlricai ültek
Minden
Szám
Illan
kásái
ültek. Minden
szám
után
•percekig tartó, zúgó twpsvihar
je.
leniette, hogy az együttes
számai
megnyerték dolgozóink
tetszését.
Az együttes műsorában egy évi
működésének legszebb eredményeit
mutatta be. A színpompás, eredeti
szegedi népviseletbe öltözőit fiatalok vidám éneke és tánca gyönyöködtette a közönséget. Különösen
nagy
xikert aratott az együttes
„Csodafurulya" c. száma,
amelyet
most
mutattak be először és lelkesedéssel
ajánlották az aznap választott egyetemi képviselőjelöltünknek,
Kará.
csonyi Béla elvtársnak. A művészi
ízléssel összeállított műsorban szerepeltek Andrejev; Körhinta c. zenekari száma, népdal és táncfeldolgozások és Kodály Zoltán Kossuthdíjas alkotása, a Kállay kettős. Va_
lamennyi szám után az volt az érzésünk, hogy az együttes minden
tagja tudatában volt a feladat nagyságának és éppen ennek köszönhető,
hogy a szebbnél-szebb számokat komoly technikai és művészi
felké.
szültséggel
tudták
bemutatni.
A
hangulatnak és lelkesedésnek egyenesvonalú emelkedése az egész műsoron végighúzódott. Az első számokat kissé elfogultan kezdték, de a
műsor további részében fiatalos len.
dületbe oldódott fel ez a hangulatMeg vagyunk győződve arról,
hogy az a hatás, amelyet a bemu.
tató tett Szeged város dolgozóira,
arra fogja ösztönözni együttesünket, hogy még odaadóbban, még lelkesebben végezze munkáját és új,
kesébben
meg jobban előkészített műsorokkal

hálálja meg a dolgozók érdeklődését
és szeretetét.
Azok a középiskolás fiatalok, akik
látták ezt a bemutatót, meggyőződhettek arról, hogy egyetemeinken
milyen nagy lehetőség van arra.
hogy tehetségüket,
művészi képes
_
£
Ikultúrforrada
„,
,1-1lmunk
„l.
gyék
ügyét.
Együttesünk
nem elégszik meg aa
eddigi eredményekkel. Várja az új,
őszre hozzánk kerülő egyetemi hall.
gutákat, hogy fokozott
mértékben
bevonhassa őket e nagyszerű
munkába.
Ez a nap az együttes életében
fordulópont volt. Úgy tekintünk erre
a szereplésre, hogy együttesünk ez
alkalommal lépett valódi hivatásának ú t j á r a : a nép szokásaiban, életében rejlő hatalmas kincsek
feltárásának, kiterjesztésének, művé.
szi bemu'atásának útjára. A nép
művészete, a mi nemzeti kultúránkat éltető kiapadhalatlan forrta- Ezt
az ut a t, ezt a hivatást tekintse
együttesünk továbbra is szívügyének.
Hering Béhi

I Rákosi ösztöndíjas
levele

hallgató

i> • « • у

TAVASZI

INDULÓ

Hazánk
fejlődésének,
a szociaRobogj, robogj, te büszke
május,
lizmus építésének újabb döntő álszárnyalj
magasba
dal-madár,
lomásához érkeztünk. Május 17-én
hasítsd ott fenn az
azúr-Izéket,
új válaszlások lesznek. Ebből
az
alkalomból nem árt, ha megnézzük,
kiáltsd, kiáltsd, hogy jön a nyár!
hogy mit kaptunk
mi,
fiatalok
nyolc esztendő
alatt
pártunktól,
örök-szép
nyár mit. tűz-tavasz
vár,
dolgozó
népünktől.
a testvériség
tavasza,
Szegényparaszti
szülőktől
származom. Szüleimnek a felszabadulás
amelynek minden szirmát
óvja
elölt mindössze
két hold földjük
hazám, ez izmos nagy
haza.
veit, napszámmal, feles és harmados föld megművelésével
kerestéfi
Május van, és mindenhol
vagyunk.
meg az eltartásunkhoz
szükséges
élelmet és ruházatot, öt 'esívérem
— Milliók szíve itt dobog! —
közül cSak én tanulhattam
tovább,
Keményen
védlek harcos
tavasz,
A gimnázium első éveiben még tandalok
csal
lógjon
szárnyatok!
díjkedvezményt
sem kaptam.
Sok
nehézséget
kellett
leküzdenem.
hogy tanulmányaimat folytatni tudElőttünk
nincs gát. erőnk
biztos,
jam.
—
hisz
májas
a
szülő-anyánk!
—
A felszabadulás után kezdődő új
Zárt sorban minden
proletárral
élet számomra is lehetővé tette tanulmányaim folytatását. Nap, mint
előre édes, szép
hazánk!
nap érzem a párt és a népi demoVARSANYI
PÉTER
|
kratikus állam állandó támogatását.
Középiskolai tanulmányaim
elvégzéséhez minden
támogatást
megkaptam:
tandíjmentességet,
tan
Л Kísérleti Fizikai Intézet m u n k á j á r ó l
könyvés tanszerellátást,
kollégiumi lakást. Azután az
Egyelem
Az Intézetben a széleskörű oiUai
A Kísérleti Fizikai Intézet egyike
Államés Jogtudományi
Karára
jöttem. A tandíjmentességen
és az az ötéves terv során legnagyobb fej- tó munka mellett tudományos kutaAz tómunka is folyik. A Magyar t u ösztöndíjon kívül az első év sike- lődést felmutató intézeteknek.
res elvégzése után 400 forint pénz- új feladatok megoldásához pártunk dományos Akadémia támogatásával
jutalmat is kaptam, majd
kinevez- és kormányzatunk a lcgmesszebbme. két kutatócsoport dolgozik akadétek az Allamjogi
Tanszékhez
de- nő támogatást adta: az elmúlt év- miai témákon: az egyik csoport sí
részé- technikai szempontból is igen fonmonslrálornak havi 500 forint ösz- ben épült Béke-épület egy
töndíjjal. Ebben a tanévben
meg- ben területi gyarapodás tetle lehe- tos félvezetők elektromos tulajdona
7<Xh haligató ságait vizsgálja, a másik pedig
kaptam a legnagvobh kitüntetést, a tővé, hogy mintegy
Rákosi Mátyás tanulmányi
ösztön- képzését az Intézet megfelelően el- Szovjetunióban is széles körben ta^
lumineszcencia-jelen*
lássa.
Az Intézel dolgozói Budó n ulmány ózott
díjat.
ségekkel foglalkozik. A szakszemUgy hálálom meg a pártnak, dol- Ágoston Kossuth-díjas egyetem; ta- pontból fejlettebb.
főleg III—IV,
gozó népünknek
boldog ifjúságo- nár, a Tudományos Akadémia lev. éves hallgatók szakköri foglalkozás
mat, hogy fáradtságo1 nem kímélve, tagja vezetésével igyekeznek a rá- sokon kapcsolódnak be a tudomás
tanulok és harcolok a béke megvé- iuk bízott sokrétű feladatot becsű
letesen elvégezni. Az előadásokhoz nyos kutatómunkába. Ezeken a ihdéséért, a választások
sikeréért.
kapcsolódó laboratóriumi gyakorta- lalkozásokon nemcsak az akadémiai
TOROK LAJOS
korszerűsítik,
altémák
megoldásával
kapcsolatban
111. »ves joghallgató• ltokat állandóan
számolási
gyakorlatokon az elmé- | felmerülő
problémákat
tannhnáletci összekapcsolják a mindennap: | nyozzák, hanem egy részük az Ir.s
élet gyakorlati problémáival. Az In. tézet helyi üzemekkel kö'ött szociaVálasz esy
levélre

\

Podmaniczki Júlia
ée Molnár
Mária, a szarvasi áll. általános
gimnázium érettségiző tanu'ói az
orvos-egyetemi tanulmányi osztályhoz írt levelükben a többi közt az
alábbi kéréssel fordultak a tanulmányi vezd'ő elvtárshoz;
' arra
kérünk, légy szíves biztass bennün-,
ket egy kicsit, hogy nem olyan
nehéz ez az orvosi egyetem Allart
dóan ijesztgetnek
bennünket, hogy
naayon nehéz a:, nem lányoknak ,
való..."
Ifjú bará'ainknak, akik egyébként
jeles tanulók, azt üzenjük,
hogy
népi demokráciánkban nincsen különbség fiú és leány között, még g
AZ EGYETEM BÖLCSÖDÉJE és tanulmányi munkában sem. Pártunk
napközi otthona ötéves tervü.ak ke- és kormányzatunk hazánk minden
egyretében nyilt meg, ahol dolgozóink, becsületes fiatalja számára
hallgatóink gyermekeit nagy szere, formán biztosítja a tanulás 'árgyi
feltételeit és csupán az tlle'ökön
tettel gondozzák, állandó orvosi fel múlik, hogy
milyen mértékben
ügyelet mellett fejlődhetnek.
Pár- használják fel azt céljaik elérésére.
Eíőadás a Kísérleti Fizikai Intézetben.
tunk és államunk gondoskodásából Tehát bátran jelentkezhe'nek a feltöbbszázezer forintos költségvetéssel vételi vizsgára,
tézet
műhelyében a tanárjelöltek Ilista együttműködési szerzfidéscin-eík
építette egyetemünk a napközi ottDe van egy pár kőzve'len sza- megismerkednek a különböző mun-[teljesítéséhez nyújt segítséget. A
kutatómunkák
egységr.s irányítása
hont. Itagyogó tisztaság fogadja a vünk az ijesztgetőkhöz is, ha ,,ár- j kagép ekkel.
belépőt, a gyermekek bőséges táp- l-at an" megjegyzéseikről leránljuk I Az oktatószemélyzet nemcsak a céljából Budó Ágoston professzor
lálékot kap.iak, sok játékuk van, s a leple*, az ellenség meslerkedésére j különböző foglalkozásokon támogat, az Intézet oktatószemélyzete szábukkanunk, azoknak a
szavajárá- | ja a hallgatókat a fizikai ismeretek mára hetenként rendszeresen fart
tanmenetszerűen
foglalkoznak ve- sára ismerünk, akik ilyen
módon megszerzésében, hanem egyéni kon.
foglalkozásokat,
lük. így a szülők nyugodtan tanul- akarják megakadályozni azt, hogy j znltác'-ókon is. Ezeken a jobb e.ö- szeniináriumszerü
amelyeken nemcsak a munka közhatnak,
dolgozhatnak napközben, ifjúságunk továbbtanuljon egyete- ' menetelű hallgatókat hozzásegíti a ben fe'merülő problémákat beszólít
mert tudják, hogy pártunk,
kor- meinken és mint mérnök, orvos, fizika egyes
részeinek
alaposabb meg, hanem a kérdéses tárgykörben
mányzatunk gondoskodása során jó | vagy tanár építse szoci-alista
jő-I megismeréséhez, a gyengébbeket nc- e'ért eredményeket is.
1
kezekben va n gyermekeik nevelése. vőnket.
dig átsegíti a nehézségeken.
Ztíllei Mihály

AMiqji AZ ASSZONY a vacsorára
nak menyasszonya
siránkozó
arca
főzött
gombóclevest az
asztalra
julott eszébe ...
Batla
Ttista
a%
е ^ у й е т т
készítette,
Batla térdein
lovagol— Négy év nagy idő — montatta fiát.
Hallgatva kanalazták a
levest, akart arról, hogy n fiú tovább ta- lány is egyre szemrehányóbb levcler dotta.
— Ugyan miért nem dobod
le
bá- nuljon. Igaz, a szülők se, de nem ket írt.
A tanársegéd
kicsit
habozott,
wa-gadról azt a lisztes ruhát,
min- utána n főzeléket, maguk elé
gondolkoztak.
átadott
néhány
azért, hogy
összeházasodjanak.
den fehér lesz tőle, — figyelmez- mulva
Pista lehajtott fővel járt, keveset •majd szó nélkül
— Bizony az nem volna
rossz
Az iskolai DISZ-ben apróra meg- tanult. Gondolataiban ot hon baran- sárgás, zörgő okmányI. neki.
tette az asszony.
összes golt. órákon nem figyelt,
— Olvassa el, Bulla elvlárs —
— Jól van, — s tovább ölelgette taníttatni, jó esze van- a tanító úr mutogatták a tovább'anulás
felrezzent,
Pistának nagyon 'e 1 - ha szóltak hozzá. Egyszer
" fiút, belisztezve az arcá',
rö- is dicséri, dehát miből? Nincs hozzá lehetőségeit.
osztály- mondotta — és gondolkodjék
l
sze t a dolog.
Egyetemen
tanulni főnöke szólt neki:
ridre nyirt fekete haját. _ Mi le- tehetség.
A ZÖLDPECSÉTES
okiratokon
Akkor még nem tudták,
hogy a mindig nagy kedve lett volna. De
szel kisfiam? — kérdezte a gyehúsza
aláírás,
.„elutasítva"
sző
—
Jöjjön
be
hozzám
óra
után,
két kő közé
reket, talán csak azért mert
mást lehetőség, ami nem volt meg szűk most, hogy hirtelen
átfaskb&ott kacskaringózva.
Dátum
Balla
elvtárs!
nem tudott hirtelen kérdezni
tőle. kis albérleti szobájukban, már el- esett, nem tudott dönteni. A menyhoyy
Pista szorongott egy kics.t
Bizto. 1S30. Az aktában az állt,
amivalahonnét
napkeletről. asszony sírdogálva fogadta,
— Mi leszel, mi leszel, _ szólt indult
Szi ts Jenő II. éves Oölrsészeflan hall.
san fejmosás lesz ebből.
kor
találkoztak.
Tankok
és
ágyúk
kerekeivel
gázolt
közbe
az anya. — Te sem tudsz
— Hej, — nem birok az otthoni gafét, aki teljesen ávra és ojrrő
— Igaz is, nem szeretsz te enmást kérdezni tőle, mindennap
ezt el minden akadályt, ami • elébeáltt
testvéreinek eltartója, emellett
!d.
gondoktól
tanulni — gondo'ta.
a
molnár
fia
tanulásának.
Így
még
gem, ha elmégy,
ha iU
tudsz
kérdezgeted Ше, hát mi
lenne?
tűnő tanuló, eltanácsolják az cgver
Szokatlan
volt
számára,
hogy
a
azon
az
őszön,
amikor
megperdülhagyni. Mi lesz velem. Nem is tuMolnár, mint te.
olyan
nyomorult
tanársegéd nem
kezdte
leckéztetni. lemről. „mert
meghir- dom, mit tegyek
magammal.
— Anyám, én molnár nem leszek, tek a falvakban a dobok,
anyagilag, hogy az egyetem nem tud
detni, hogy most m(jr béke
van,
A szülők se akarták, hogy
to- Pista elmesélte apróra, mi bár.tja.
— mondotta a fiú határozottan.
segíteni".
Aláírás:
Vogel
— Lelkiismeretlen
vagyok,
mert ra;t'i
A stülők elcsodálkoztak.
Ilyet elindult a molnár a fiával, Pistá- vább tanuljon:
szüleimet, ei/yi temi ny.. r. tanár, a Diákjóléti
beírassa
a
— Te, Ham, már ezzel az iskolá- nekem segí'eni kellene
még soha nem mondott a fiú, min- val a városba, hogv
gimnáziumba
Itt tűni ki,
hogy val is jó állásba kerülhetsz.
El- nekem keresnem kellene, én meg az II iratai igazgatója.
dig molnár akart lenni.
Pista,
aki
szabad
idejében
a
tanító
Pista, aki hallat' már egy Ir.'AH
ő sorsúidat figyelembe sem véve el.
végzed
a
munkád.
megkeresed
ami— Hát mi leszel, fiám? Más nem
készülődött a gimná- ből megélsz, ne törd magad.
arról, hogy is éllek a szegény s: ilÍgy jöttem
tanulni.
igen lehetsz! Már nem szereted
a segítségével
zium tárgyaiból, az első
osztály is tanulhatsz. Ne menj, látod,
mi
egy< temrt
jutrtt
— Mennyi az ösztöndíja — kér- lők véletlenül
malmot?
anyagát már tudja is.
is öregszünk, apád is beteges, még dezte a tanársegéd.
gyermekei a múltban, eddig
nem
— De szeretem, csakhogy
én
Senagyon figyelt az ilyen hesr.Mekre,
— No sebaj, fiam, hál
akkor néqy évig nem bir dolgozni.
szanatóriumban akarok tanulnil
—
Í20
forint
havonta.
—
Ék
ka.
gítség kell lassan nekünk is. S a
Osztálytól ka- úgy gondolta, „jó. hnay elmn't-',
—
Hol, te?
Szanatóriumban? a másodikba mégy. Remélem, meg- vállalat, ahová hívnak, 1200 forin- l>olt a Tanulmányi
Most mélyen megdöbbent
Szeme
állód
a
helyed
—
mondta
a
molnár
bátot. ,
Honnan veszed ezt a
szanatóriu:
tot
fizet.
Gondold
meg,
mit
csi— Igen, de anyagilag kellene tá- előli >itl l e f i f j f t Í:• — a s írgá < mi
mot? Oda nem tanulni járnak
az szelíden és elindult haza nagy elé- nálsz. Piros is úgy akarja, hogy ne
okmány
s
rz
a
'
«
:•>
,
cli
ta
.itea''.
gedettséggel,
hogy
örüljön
az
aszemberek.
mogatnom szüleimet
—
mondotta
tanulj már.
— Dehogynem, Vitéz Pista is olt szony is.
Icicsit bátortalanul, mert érezte, hogy Lcha't'it'a fejét, s talán ne»- is leöl
DE PISTA ÉREZTE, hogy tudd- ez igaz is meg nem is. Tudta ő, szönt, mikor kiment a szobából.
tanul.
NEM IS CSALÓDTAK a fiukban.
*
sának
csak az alapjai vannak meg, hogy a szülei kivárják már szive,
— Ó Ham, az gimnáziumban ta- Nem hozott az haza egy intőt
sevgy
döntölt,
hogy
csak
egyetemi
nul, nem szanatóriumban.
Ne- Honem a nvolcadikban
már bajok
sen azt a néhány évet, amit még
Később úgy ére~.tc, lojy a: '." <?.
Udvarolgatott
is
Pista, hallgató lesz. És az lett.
vetlek mind a hárman, de a szülők letlek.
tanulással tölt.
Titokban
nagyon I mrc igazán csak e-.ckbcii a napolt"
amiért szülei haragudtak, így aka- j Hanem az egyetemen nem érezte büszkék
hirtelen
elszomorodtak.
tanárjelölt
fiukra A ti~ I ')in érkezett meg.
— No, olt fe nem
tanulhalsz,! dozgalrjtt a tanulás. A lány, aki- jól magát. A szülők is panaszkodtak nársegéd arcán is látszott, mintha
Tóth í r : a
hallani
sem egyszer-kétszer, De legfőbb, hogy a kételkednék Pista szavában. A fiú.
Чат. mi nem Vitézik
vagyunk
ám.' nek Pis'a udvarolj
IV. éves orosz .«„•a'.os l.a i. , 'ó

1933. április 29.
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A II. gz. Sebészeti Klinika munkájáról
A Szegedi Orvostudományi Egyetem a párt és a kormányzat kezdeményezésével az ö'-éveg terv keretében létesített II. sz. Sebészeti Klinikájának immár második éve folyó
tervszerű és fokozatos felszerelése
annyira haladt jelenleg, hogy a III.
éves orvostanhallgatók 1951. október ó'a folyó általános sebészeti
oktatása mellett a gyógyító tevékenységet 60 betegágyon szinte teljes kapacitással folytathatja és a
kutatómunkát különösen agysebészeti vonatkozásban végezheti. Az
általános sebészeten belül ugyanis
az agy- és idegsebészet művelése
képezi ezen új klinika egyik első
és különleges irányban történő prof'lírozását és ezzel egyúttal a Dél-

orvosképzésünk során a hallgatókat
sebészeti tanulmányaikban a korai
kórismézés alapvonalaival egyrészt
megismertetni, másrészről figyelmüket felhívni annak fontosságára,
hogy majd orvosi munkájukban erre
mindig tudatosan gondoljanak, mert
egyébként menthetetlenül elpusztuló
betegek nem csekéiy számát lehet
így az életnél; megmenteni, nem ritkán pedig teljesér-ékű dolgozóként
a társadalomnak visszaadni. Idejekorán történő felismerés és még
jókor végzett műtét cselén az
egyébként súlyos, tragikus kockázat
inlig löbb, mint más nagyobb műtét.
I Az agyműtét ma helybeli érzé3tcle. nítésben történik, műtét közben a
• beteg beszélget s a paciens nem

VÁLASZTÓI NAGYGYŰLÉS lesz
Szegeden inajug 3-án délelőtt 10
órakor. Megnyitó beszédet mond
Zombori János elvtárs, az MDP
Szeged Városi Bizottságának titkára. A nagygyűlés előadója Révai
József elvtárs, az MDP Politikai
Bizoítgágának tagja, népművelési
miniszter. Felszólal Nagy Sándor
elvtárs,
Sztálin-díjjal kítünteteit
Kossuth-díjas
íréZáróbeszédet
mond .legyinák János elvtárs, az
MDP Központi Vezetőségének tagja,
az MDP Csongrádmegyei Bizottságának titkára.

Egy szakérettségis hallgató
levele üzemben maradt
fiatal munkatársaihoz
Köze', két éve, hogy a szerszámok, munkapadok mellől szakérettségire
jelentkeztem.
Mindaddig
géplakatos ipari t a n u!ó voltam a
Dunakeszi Vagongyárban. A szakérettségi teljes ellátást, ösztöndijat,
nyugodt, gond'alan tanulási lehetőséget biztosított. Tanáraim lellciismei-eles segítségével elértem azt,
hogy ma az egyetemen folytathatom tanulmányaimat.
A múltban e g y i f j ú m u n k á s szám á r a elérhetetlen álom vo'.t, h o g y
egyetemre kerülhessen.

De ma államunk minden támoga| tást megad a t a n u ;óífjúságnak.
j Gzek közül csak néhányat említve,
| m'i, egyetemi hallgatók
ösztöndíjat, étkezést, tiszta, kénye'mes otthont, olcsó tankönyveket kapunk.
Cserébe ezért a sok jó'éteményért
dolgozó népünk azonban elvárja,
hogy biztos tudást szerezzünk a
szocializmus építéséhez.
Ránk, szakérettségisekre különösen gondot fordít a tanári kar.
Láng professzor elvtárs műtőjében.
Nap, mint nap tapasztaljuk, hogy
ezon
egyikünk se maradmagyarország nagy területéről egy- egyszer napok alatt tapraállhat, fej- jon le,fáradoznak,
hanem zárkoz^oa fel a [öbbi
begyűlő agy. és Idegsebészeti beteg, sebe egy hét alatt begyógyul, s ha mögéanyag ellátását szolgálja.
nem rosszindulatú, klújulásra hajlaDolgozó és tanuló ifjak!
Az agysebészet tervszerű műve- mos daganatról van szó, végleg gyóTiteket is vár az egyetem. Szálése hazánkban, de világszerte is gyulhat, egészségessé válhat. Viszont motokra i nyitva áll minden út,
s
alig néhány évtizedes múltra te- az egyáltalán nem ritka szövetta- minden lehetőség
a tanulásra, ötkinthet vissza. Ma már hazánk nilag jóindulatúnak mondható agy. éves terveinkhez, a szocializmus
egyetemi városai gócpontokat ké- daganat is műtét nélkül vaksághoz, építéséhez és a Szocialista emberpeznek az agy- és idegsebészeti esetleg bénulásokhoz vezet és ment. típus ki neveléséhez sokezer
új
munka területén is. Súlyos agybe- hetetlenül elpusztítja a beteget, ha szakemberre van szükség.
tegségek gyógyíthatók ma műtéttel, csak idejekorán műté-tel cl nem
Jelentkezzetek továbbtanulásra!
olyan eredménnyel, ami évtizedek- távolítjuk. Különösen a gyermekBeeső János
kel ezelőtt elképzelhetetlen volt.
TTK I. évf. fiz. mai. szakos halig.
kori jóindulatú kisdaganatok és az
További fejődése e téren a jelen- agylályogok képeznek minden fálegi orvostanhallgatók ezen irányban radságot megérdemlő hálás feladaJó munkával hálálom meg
kiierjedő szakképzésétől, valamint tot és az így elért eredmények kárpártunknak, államunknak
az orvoslovábbképzéstől, a szűrő- pótolnak a súlyos, előrehalad'- esevizsgálatok szélesebb kiterjesztésé- tek megmentésére irányuló hasztaszerelő gondoskodását
től rends.zere<] népneveléstől, tehál lan erőfeszítésekért. A II. sz. SeA választások napjának közeledmindmegannyi szocialista állam- bészeti Klinika minden dolgozóját tével önkéntelenül is arra gondorendi szervező munkától várhaló. ezen nehéz munkakörben való minél lok, mi'yen nagy segítséget nyújA műtéttel gyógyítható agyeseteket eredményesebb helytállás lelkesíti tott a Magyar Dolgozók Pártja neolykor igen nehéz feladat idejeko- és kapcsolja össze.
kem, hogy orvossá váljak és mi
minden támogatást nyújt számomra
rán felismerni, pedig ez a korai
Dr. LANG IMRE ahhoz, hogy ku'ató munkát végezdiagnózis a beteg szempontjából
hessek.
sorsdöntő lehet, éppen ezért jelentős
egyetemi tanár
1945 őszén kezdtem meg tanulmányaimat,
egy félig rombadőlt
ház sötét, villanyvilágítást nélkülöző, udvari szobájában, ahová éjszarajtam kívül csak a patkányok
A Főiskola irattárának selejte- kolai hallgató végzett. Ebből 190 ka
be. Pár hónán múlva felvetzés3 közben sok érdekes diákkér- általános iskolában tanít. A többiek jártak
tek az állami kollégiumba és a
vényt találtunk, amely híven visz- különböző helyekre kerültek. Fórizs menzán
biztosítottak
Számomra
szaiükrözi a 30-as évek iskolapoli- Elek a szegedi Egyetem Marxizmus ebédet. Megkaptam az ösztöndíjat.
tikáját.
Tanszékének tanársegéde. Száraz Jó tanulmányi
munkámat tandíjKovács Péter III. éves Polg Isk. György a Népművelési Minisztérium mentességgel. ösztöndíjjal,
közel
Tanárképzős hallgató havi 5 pen- Művészeti Osztályán dolgozik, mi- ingyenes lakással és élelmezéssel
vel
kultúrmunkához
érzett
nagy
gői menza kedvezményért könyöa
jutalmazták. Mire végeztem, az én
rög, a z zaí indokolja, hogy apja fol. kedvet. Fehér Dénes a Szabad Nép kis udvari szobám helyén már szép
to/ó cipész és rajta kívül 2 diplo- munkatársa. Gerlei Ottó mat.-fiz. kultúrterem
volt. Tanulmányaim
más állásnélküli bátyját is kell tar- szakos a Tudományos Akadémia végzése közben megnősültem, s rötania. Ez a diáknyomor és állásnél- Csillagvizsgáló Intézetében dolgo- videsen megkaptam jeles diplomáküliség már a múlté. A Szovjetunió zik. Homoki Erzsébet, aki nagyon mat Mikor végeztem, megkérdezdicsőséges Vörös Hadserege szét- szerette az úttörő munkát a Csille- ték tőlem, hová szeretnék kerülni.
zúzta a Horthy-rendszert iskolapo- bérci Ultörőiskolia előadója. Égető Én azt vá'aszoltam, hogy oda melitikájával együt-. A mi hallgató- Rozália kiváló DISZ funkcionárius gyek, ahol szükség van rám, de
ink ezt már csak hallásból ismelik. volt a főiskolán Most a z Országos ha lehetséges, akkor a szegedi KórKözpont
munkatársa. bonctani Intézetben is szívesen dolHa megnézzük azokat a számada. DISZ
gozom. Kérésemet teljesítették,
s
tokát, amelyek a hallgatóinknak A Főiskola tanszékein is több hall. előbb szakorvosi ösztöndíjas, majd
népi demokráciánktól kapott szociá- gatónk maradt tanársegédnek.
központi gyakornok lettem. Néhány
lis juttatásával vannak kapcsolatAz orosz szakos hallgatóink kö- hónapja neveztek ki egyetemi gyaban. látjuk, hogy milyen gyökeres zül többen kerültek egyetemre lek- kornokká. Tudományos munkássáváltozások történtek az egyetemi tornak. Kovács Zsuzsa
szegedi gunk jelentős támoga4ásbaii részchallgatók életében. Az 1951/52-es Tudományegyetemre. Solymosi Ma- sül: kitűnő felszereléssel, a kísértanévben a Szegedi Tudományegye- tild a szrdirokt Közlekedési Egyetem- leti állatok beszerzésére fordított
tem és Pedagé>giai Főiskola hal'- re. De az, általánog iskolákba kerü tefc nagy összegekben. Jó oktató, nevelő
gatól a következő szociális juttatá- is nagyon meg vannak elégedve és kutató
munkával
igyekszem
sokat kapták államunktól:
helyükkel. Vitéz Berta Dudaron ta- meghálálni népi demokráciánknak,
2633 fő havi 898.122 forint ösz- nít Veszprém megyében. Szőke Ág- hogy jó orvos lehettem s ¡szolgálhatöndíjat, 1168 személy részesült nes Balatonfüreden, Kállay Anna tom a népet.
tankönyvsegélyben 54.610 fcriivt ösz- Szekszárdon.
Dt. Tiboldi Tibor
szegben. 391 hallgatónk 81.020 foA Bölcsészeti Kar múlt évben
egyetemi gyakornok
rint értékű tanszersegélyt kapott. véglett hallgatói közül 5 mint ta31.500 forintot osztottak ki 53 ball- nársegéd dolgozik az Orosz, illetve
Elméleti színvonalunk emelését
g a tő között tudományos pályaműn, Történeti Intézetben. Kakuszi Imre
segíti elő az
kájuk jutalmazására. 31.857 forint a Szegedi Nemzeti Színház segédösszegben 103 fő kapott tanulmányi rendezőjeként dolgozik. A Jogi Kar
jutalmat, a tanév befejeztével 202 végzett hallgatói közül Németh Ist«JT»
JL,
hallgató pihent országunk külön- ván a Belügyminisztériumban, a
bőz» üdiiló'ibcn.
Tanácsok Főoszályán főelőadó, DöDe nemcsak a gondnélküli tanu- möri Sándor ,a Közlekedésügyi Milása van biztosítva a hallgatóink- niszérium MÁV főosztályé,, főelőnak, hanem népi demokráciánk gon- adó. Bagosi Sándor hadbíró. Szabó
SZEGEDI EGYETEM
doskodik a végző egyetemi és főis- Gyula végzett orvoskari hallgató A Szegedi Tudományegyetem, OrvosBudapesten
idegsebészeti
intézetben
kolai hallgatók elhelyezéséről is.
egyetem és Pedagógiai Főiskola lapja
Felelős fzerkesztő: Túry Géza
Már úgy jönnek az egyetemre dolgozik.
Kiadja: Az MDP Egyetemi és Főiskolai
A m o s t végző hallgatóink is nyu- Pártbizottsága, a Tudományegyetem
és főiskolára, hogy biztos állás
várja őket a sikeres államvizsga godtan készülnek az államvizsgára, rektora, az Orvosegyetem dékánja,
igazgatója, a DISZ és a
után. A munkahelyeket legnagyobb mert ludiák. hogy végzéskor köz- a Főiskola Szakszervezetek
gonnda] állítja össze a Minisztérium- vetlenül kezükbe kapják kinevezéTelefon: 34—5'.
figyelembe véve a hallgatók kíván- zésüket, s várja őket a boldogító
Csongrádmeevei Nyomdaipart V.
munka.
ságait.
Szeged, Í469
Hevesi Erzsébet
Az 1951—52. lanévbe n 250 főisFelelős vezeti: V'incze Györcv

Diplomával együtt kinevezés

S P O R T
Az egyetemi DlSZ Bizottság felszámolja
az MHK terén mutatkozó lazaságokat
Az ismétlőpróbák
megindulásával
üjubb lépési
tettünk a
szocialista
sp'cit felé, A jelentkezések lezárultával derült ki, hogy igen sok hallgatónk csak ré'/ben teljesítette a próbát ée aki teljesítette,
annak sinc3
igazolványa. Az tsmétiőpróbázók tervelőirányzatát teljesíteni szabályos körülmények között nem lehet. A DISZ
Bizottság elhatározta,
hogy minden
MHK-ra Jelentkezett
hallgatót
ellát
igazolvánnyal, nyilvántartja: az igazolványszámokat,
minden
MHK-zórói
személyt lapot fektet fel és ismétl >próbára csak
azokat engedi,
akik
igazolvánnyal
rendelkeznek.
Ezzel
vállalta, hogy globálisar túlteljesíti az
az MHK tervszámot, de részleteiben
nem, mert az ismétlőpróbázók száma
keves-ebb lesz az előirányzottnál. Ezzel akarja megszüntetni az MHK terén elharapózott lazaságokat.
Ebben
az, évben
tisztázni kell az ifjúság
MHK munkáját.
Az ifjúság tó példával jár elő. de
a dolgozóknál még teljes a csend. A
szakszervezeti
sportfelelősök
még
alusznak.
Eredményeink: Labdarúgás: Hódmezővásárhelyt Dózsa—Haladás 2:0, megyei balnoki. Harmadik veresége a
csapatnak. Ez az eredménye,
hogy
legjobb hallgatóink nem éreznek közösségei velünk és idegen
érdekekért. küzdenek.
Városi bajnokságban
Haladás Főiskola—Spartacus .7:2, Haladás—Fáklya 2:2.
Tartalékok kar'
bajnokságán Orvosegyetem—Jogi
Kar
3:1. Jelenleg a TTK áll legjobban, do
a bajnokság teliesen nyílt
Meq'ndult az Intézetek közötti bajnokság, A bajnokságban r.yolc csapat
vesz részt, örömmel
üdvözöljük a
tanszemélyzet ós a fizikai dolgozók
bekapcsolódását ez aktív
sportolásba, elükön Fodor Gábor rektor elv-

Tisztelt Főiskolai
A Itejai tanítóképző negyedéves
növendékei a továbbtanulás érdekében bízva szives támogatástokban,
felvilágosítást kérnek.
Mi megértettük, hogy hazánknak
az ötéves ¡erv végére igen sok jól
képzelt szakemberre van szüksége.
Ennek tudatában nála/tok Ls érdeklődünk a továbbtanulás lehetőségei,
ről. Közülünk többen szeretnének a
Ped. Főiskola hallgatói lenni.
Kérjük a Főiak. DISZ Bizottsá-

társsal. A bajnokság megszervezésével a Haladás sportkör jó munkát
végzett.
Birkózás: A Pécg város ellen szereplő Szeged válogatottban öt Hon
véd versenyző mellett három Haladás
versenyző képviseli Szegedet.
Röplabda: A megyei bajnokságban
rosszul rajtoltak csapataink.
Makót
Vasas Haladás—Főiskola (női) 3:1. Az
I. évesekb'M álló férfi csapatunk meg
nem elég küzdőképes. Három vereség és egy győzelem az eddigi mérkőzések eredménye.
Kosárlabda:
Haladás Főiskola csapata legyőzte a Hmvhelyt Dózsa csa.
patát, igen szép teljesítmény volt. A
Haladás Egyetem I. csapata 46:38. II.
csapata pedig 77:32 arányban győzött a Hmvhelyi Fáklya ellen. A tartalékcsa'pat
vásárhelyi Építők eüen
is gvőzöí'.
Kézilabda: HaJadás Egyetem—Hmvhelvi Vörös
Lobogó 15:13.
Nehoz
győzelem.
Sakk: Első csapatunk tagjai Szeged
négy csapatában
veeznek
részt a
megyei bajnokságon, második csapatunk veretlenül vezet a Szeged városi bajnokságban.
Spartakiád:
A Haladás április «s
május folyamén rendezi meg egyesületi spartaktádját
atlétika,
torna,
úszás, kerékpár, ökölvivás, birkózna
sportágakban. A versenyeken I.
II. osztályú versenyzők nem indulhatnak. Cél: új sportolók bekapeso.
lása. A döntő Budapesten kerül lebonyolításra.
Az egyes
versenyeit
Időpontját
hirdetőtáblákon közt! a
Haladás. A versenyen
való indulás
MHK próbának is számit.
Járőrverseny: A szokásos Járőrver'
senyen közel 250 egyetem! hallgató
vett
rész, de a
Bölcsészeti Karról
csal; 1 csapat (10 fő) indult.

DlSZ bizottság !
got, hogy küldjön tájékoztató l«r
írást a főiskola napi életéről, tanszékeiről és a minket érdeklő löhe.
tőségekről.
Támogalástok reményében választ
várva elvtársi üdvözlettel: a tanítóképző IV. osztály növendékei nevében:
Mészöly Gyula
oszt. titkár
Szántó Gergely
IV. oszt. lev-

A BAJAI TANÍTÓKÉPZŐ IV. OSZTÁLYOS TANULÓINAK!
Kedves Elvtársak!
Örömmel
olvastuk
leveleteket,
amelyben megírjátok, hogy a szegedi Pedagógiai Főiskolán többen
szeretnének továbbtanulni. Egy levélben nehéz lesz megírni mindazt,
ami titeket érdekel, amire választ
akartok kapni.
Főiskolánk az ország második
legjobban felszerelt iskolája, Mióta
ml másodévesek itt vagyunk, azóta
is hatalmas fejlődést ért el- Ez 'évben bővítik ki az állattani és fizikai
tanszéket. Az elmúlt évben kapott
ú j épületei tanulmányi osztályunk.
Jövőre építik
meg a testnevelési
tanszék fedett uszodás, hatalmas
sportcsarnokát DISZ szervezetünk
még ebben az 'évben 400 embert be_
fogadó klubhelyiséget kap színpaddal és rádióval felszerelve. Minden
tanszéken többezer könyv nyújt segítséget a tanuláshoz. DISZ szervezetünknek külön olvasó és játékterme van Tanszékeinken jó szak.
képzettségű tanár elvtársak tanítanak. Több tanszék va n nálunk,
amelyeken a következő szakcsoportokban folyik az oktatás: Magyar
nyelv vis irodalom, orosz nyelv és
irodalom, történelem-földrajz, történelem-ének-zene,
földrajz-biológia, földrajz-rajz. biológia-testnevelés, matematika-fizika, matematika,
kémia,
testnevelés
(egyszakos),
ének-zene (egyszakos).
A 'szaktárgyaink mellett
tanuYEGZÖ HALLGATÓK

lunk marxizmüst-leninizmust, orosz
nyelvet és neveléstudományi tárgya,
kat. Természetesen a kétéves oktatási időszakon megfelelőképpen elosztva, egy-egy félévre.
Kultúrcsoportunk a Szegedi Állami Nemzeti Színházzal kötött szo_
cialista szerződést, melynek értelmében ingyen kapunk díszleteket,
jelmezeket és csaknem 50 százalékos kedvezményt egyes színdarabok
megtekintéséhez
Mindhárom szegedi moziba kapunk kedvezményes
jegyeket. Havonta egyszer a Főiskola keretében is tartunk műsoros
táncestet. Énekkarunk az országos
kultúrverseny megyei döntőjébe ke_
rült. Tanulmányi kirándulások alkalmával a földrajzszakosok a fél
országot beutaznák, de a többi szakosok is töUb alkalommal voltak Budapesten vagy más jelentősebb vidéki központbanBúcsúzóul csak annyit, hogy mint
utolsóéves tanítóképzősök használjatok fel minden lehetőséget ahhoz,
hogy jól vizsgázzatok 'évvégén, alapos felkészültséggel, bátran vállalhassátok azt a meg;líz'e|ő feladatot,
hogy a főiskolán továbbtanulva,
két év uián hazánk szocialista embereket nevelő általános iskolai tanárok legyetek,
jElvtársi üdvözlettel
*i?"
NAGY ISTVÁN
kari DISZ titkár

AZ ELOSZTÓ BIZOTTSÁG ELŐTT
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Oda megyek tanítani, ahol a legna I Én kérem csak nagyvárosba megyek
gyobb szükség van új tanerőkre, mert — meri „terveim1- vannak

