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II. évfolyam 1. szám

1954. január 12

A vizsgáztatás módszeréről
és az eddig elért vizsgaeredmények
az egyetemeken és a főiskolán
A félévi munka befejező szakasza a vizsga. A vizsga nemcsak a
hallgatók szempontjából jelenti a
tanulmányi
időszak legfontosabb
szakaszát — mert be kell mutatniok, mennyire vannak felkészülve
az illető tárgyból, — hanem fontos
esemény a vizsgáztató részére is.
A vizsga a tanulási folyamat legfeszültebb szakasza, mert a vizsgázónak a tananyag elsajátításán felül a vizsgán arról is be kell számolnia, hogy képes-e szerzett tudását gyakorlati összefüggéseiben
alkalmazni. Ez a hallgatók idegrendszerét meglehetősen
igénybe
veszi. Tetézi ezt a pszihikai igénybevételt az a fizikai megterhelés,
melyet a leendő vizsgák rájuk rónak a vizsgaidőszak tartama alatt.
A z egyetemi munkának elsődleges célja, hogy a kibocsátott szakemberek
szaktudása
minőségi
szempontból megfelelő legyen és
ezt a vizsgáknak is tükröznie kell.
Nem osztályzati átlagokért, hanem
elsősorban a minőségi
vizsgákért
felelősek az egyetem és
főiskola
egyes tanszékei. Ne a jó statisztikai
eredményekért
harcoljunk,
hanem azért, hogy az egyetemről
kikerülők el tudják végezni a szocializmus
építésében reájuk
háruló feladatokat.
Nem volna helyes azonban, ha most ugrásszerűen emelnék a
követelményeket
különösen ott, ahol félév folyamán nem ezt tartották fő irányelvnek. A feleletek tartalmát kell
javítani, különösen
a
jelesekkel
szemben kell nagyobb
követelményeket támasztani
és
megkövetelni azt, hogy önállóan tudjanak
bánni az anyaggal. A többi osztályzatoknál is arra törekedjünk,
hogy hallgatóinkban az a helyes
nézet alakuljon ki, hogy az alapos
munkával szerzett jegy még jobb
A vizsgákon ne csak az előadott
anyag puszta visszakérdezése történjék, hanem lehetőleg más öszszefüggésben, más
megvilágításban, más alkalmazási
körülmények között kérdezzük
hallgatóinktól az előadott anyagot. Arra
kell törekedni, hogy minden vizsgázó számára egyforma vizsgafeltételeket biztosítsunk. Ezt a tételek helyes megválasztásával
érhetjük el. A feltett kérdések legyenek érthetőek, átgondoltak, ne
öleljenek fel túl nagy anyagot.
Legyenek alkalmasak arra, hogy
számot adhasson a felelő arról,
hogy mennyire ismerte fel az
anyag összefüggéseit, tudja-e alkalmazni.
Felelet közben lehetőleg ne szakítsuk félbe a vizsgázót. Segíteni
csak akkor kell, ha a hallgató nem
érti meg a tételt, nem tud elindulni, megakad, vagy
helytelen
útra tér. A z ilyenkor feltett kérdéseknek olyannak kell lenniök, ami
a vizsgázót pillanatnyi nehézségén
átsegíti. Inkább rávezető kérdéseket tegyünk fel, mint egy bizonyos ponttól távolodó kérdéseket.
A kisegítő kérdések lehetőleg a
vizsgakérdésekhez kapcsolódjanak.
Ugyanakkor
terjedjenek
ki az
egyes tételeknek az egész anyaghoz való kapcsolására, gyakorlati
alkalmazására.
Felmerült az a kérdés: adjunk-e
az anyag más részéből is kérdést
még akkor is, ha a felelő a kapott fő tételt
hibátlanul
tudja.
Ezzel kapcsolatban
az a helyes
álláspont, hogy amennyiben a főkérdés kapcsolódik a félévi anyag
nagyobb részéhez és ezen keresztül meggyőződünk
arról,
hogy a
felelő az anyag egészével,
vagy
egy nagyobb
részével
tisztában
van, akkor nincs értelme a hallgatóhoz
újabb
kérdést
intézni,
mert ezzel a felelő és a vizsgára
várakozók idejét túlságosan igénybe vesszük. Ellenkező esetben tehetünk fel a tételen
túlmenően
kérdést, az elbírálásnál
azonban
elsősorban a főkérdésre adott helyes válasz legyen irányadó. Nem
• helyes az, amit egyik-másik vizsgán tapasztaltam, hogy a felelő
50 percig, sőt 1 és negyed óráig is
felel. Nem teszi ezt indokolttá az
sem, ha az illető a fő kérdésekre
nem adott megfelelő választ.

a félelem momentumainak kizárásával. Biztosítani kell azt, hogy a
hallgatóknak
ne
kelljen
sokat
várniok a vizsgára és ne féljenek
sem a vizsgától, sem a vizsgáztatótól. A
vizsgáztató
ugyanolyan
magatartást tanúsítson, mint előadásokon. Ez előfeltétele annak,
hogy a hallgatók nyugodtak, magabiztosak legyenek feleleteikben.
Más képet mutat, ha az előadó,
mint
vizsgáztató
megváltoztatja
hangját és ezáltal kifejezésre akarja juttatni, hogy a vizsgán fokozottabb követelménnyel lép fel.
így a hallgatóknál felesleges ideges feszültség jelentkezik. A jó
vizsgáztató a vizsgán olyan
marad, amilyennek
őt a
hallgatók
a rendes tanítási időben ismerték.
Vizsga
közben
ne
elégedjünk
meg a formailag pontos válasszal,
hanem értékeljük,
hogy mennyire
érti
a hallgató
azt, amit
mond.
Ügyeljünk arra,
látja-e
a felelő
ugyanannak a kérdésnek különböző oldalait, kölcsönös
kapcsolatát.
Felelet után értékelni
kell a
hallgatóknak a kérdésekre adott
válaszát, rá kell mutatni a felelet
értékére és hiányosságaira, majd
megállapítani az érdemjegyet. Az
értékelés terjedjen ki a hallgató
évközi munkájára, anélkül, hogy
az évközi esetleg gyengébb eredmény a vizsgafelelet értékét lerontaná. A hallgató vizsgafeleletének
tükrében győződjünk meg hibáiról,
adjunk tanácsot, miként kell a következő félévben a minőségi munka érdekében folytatni a tanulást.
Szem előtt
kell tartani, hogy a
vizsga igazán akkor éri el
célját,
ha emelője a további
munkának.
Kerüljük a maximalizmust
éppúgy,
mint a liberalizmust.
A jegyek beírása az egyetemek
és főiskola területén még nem egységes. Var., aki felelőt -j; \< ¡ ; '.n ;
jart beírja az érdemjegyet, van,
aki csak az egész csoport vizsgája
után írja be az indexbe. A z a helyes, ha a jegyeket az indexbe
azonnal
beírjuk, vagy
ha ezt
egyéb okok miatt
nem
tudjuk
megtenni, az illetővel felelete után
azonnal közöljük az eredményt.
Ez azért is helyes, mert így az
úgynevezett „vizsgaszámok" kialakításának elejét vesszük. A vizsgajegyek megállapításakor gyakorolt
kritika nevelőmunkánk egyik igen
hatásos eszköze. A vizsgáztató itt
eredményesen
mutathat rá
az
egyes vizsgák hibáira, eredményeire, a vizsgán tapasztalt esetleges
jegyzetelési hiányosságokra stb. A
vizsgáztató feladata az is, hogy az
egyes csoportok vizsgáinak befejezése után a csoport egésze előtt is
adjon értékelést. Ez területünkön
még nagyon sok esetben elmarad.
Javítsuk felelet közben nemcsak a
tárgyi tévedéseket; hanem a magyartalanságokat is; bírálatunkban
erre is térjünk ki, bár ez nagymértékben nem befolyásolhatja az
adott érdemjegyet.
A
hallgatók szempontjából a
vizsga rendszerint
akkor fejeződik be, amikor a leckekönyvbe az
eredményt beírják. A
professzor
előtt még az a feladat áll, hogy
mérlegelje saját munkáját és tanulságokat vonjon le félévi munkájára vonatkozólag, hogy így következő félévi oktató-nevelő munkájának hiányosságait
kijavíthassa és munkáját még jobban fokozhassa.
Egyetemünk és főiskolánk
eddigi vizsgaeredményei azt
bizonyítják, hogy az egyes karok vizsgaelőkészítése jó volt. Az orvoskaron például 3.6, a bölcsészkaron
4.09 az átlag. A T T K - n 4.06 az átlag, a jogi karon sincs probléma.
A főiskolán a vizsga jó mederben
folyik, átlageredmény 3.55.

A z eddigi vizsgaeredmények azt
mutatják, hogy az egyetem és főiskola tanárai és hallgatói megértették
kormányzatunk
azon
irányvonalát, hogy
szocializmust
építeni csak minőségi
munkává]
lehet. Ha a meglévő hiányosságokat a hátralévő időben igyekszünk
felszámolni ^és hallgatóink minden
időt kihasználnak a jobb
vizsgaeredmények elérése érdekében, akA vizsga
lefolyásánál
nagyon kor egyetemeinken és főiskolánkon
munka
fontos az, hogy megfelelő hangu- ezt á félévet a jól végzett
latot idézzünk elő, az idegesség és jegyében fejezzük be.
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ható útját jelölik ki fejlődésünk jelenlegi szakaszán.
(Rákosi Mátyás elvtársnak „A Központi Vezetőség 1953. október 31-1 ülésén mondott beszédéből.")

A vizsgák nyomán
Decetáber első hetében elkezdőd- szerepelnek
hallgatóink az
tek a vizsgák. Elmentünk egy-két vizsgahéten. Először
intézetbe, hogy meglássuk: hogyan

első Két csoport vizsgája közötti szünetben a következőket
mondja:
»•Általában elégedett vagyok a III.
évfolyam felkészültségével, bár a
a Szövettani Intézetben
számszerű eredmények a tavalyi| meglátszik, hogy a tanszék
által hoz képest visszaesést mutatnak.
voltunk.
konzultációs
lehetőségeket Ha a számok kialakulását eredméBár a vizfsga cSak fél 9-re van'adott
nyező okokat nézzük, akkor ez érthirdetve, a csoport tagjai már nem vették igénybe. A vizsgaátlahető is. A követelményeknek a
8 órakor megjelentek az Intézet- gok kb. 4—5 tizeidei gyengébbek,
mipőségi
oktatásból folyó emelése
mint.
tavaly,
viszont
az
anyag
is
ben. Kicsit drukkolva gondolnak az
elkövetkezendő órákra, amikor szá- eltggé jelen lősen megnőtt, h'sz az különösen a jeles, illetve jó eredszámának
csökkenését
mot kell adni kőt félév munkájá- idén a családjog i s aiz I. félévben mények
közreját. vonta maga után. Meglepetések
ról. Érthető is ez, hiszen az eddigi került előadá&ra. Erősen
gyakorlattól eltérően a
szövettani szőtt természetesen az iis- hogy a persze főleg azoknál adódtak, akik
megnöveked- nem vették komolyan az egész félvizsga ideje a IV. féléviről a I I I . vizsgakövetelmények
programimja az év során hangoztatott figyelmeztefélév végére került. A reformnak tek. Kormányunk
oktatásit tésünket, a vizsgák nívójának emeaz a célja ezzel, hogy egyenleteseb- egyetemeken a minőségi
kapcsolatban.
Bizpríyos,
ben elosztva a vizsgákat, megköny- helyezi előtérbe s ezzel természet- lésével
nyítse a felikészülést. A drukk ki- szerfileg együtt jár az osztályzások hogy a hallgatók a most szerzett
csendül a beszélgetésből is. Utolsó
simításokat
végzik a
hallgatók.
egye s pontokat még
hamarjában
megbeszélnek, mielőtt a vizsga elkezdődne.
— Biziony kicsit drukkolunk, hiszen nii leszünk az elsők, akik az
új vizsgarend szerint a félév végén
vizsgázunk — mondja Técsi Margit —. úgy érzőm azonban, hogy
níem lesz komolyabb hiba. merít mi
is és a tanszék is iparkodtunk miident meglenni a vizsga sikere érdiekéiben. Nagyon sokat segített. az
hogy a vizsga előtt több délelőtt
beiárva a* intézetbe.
a kon7nltációkion mégegyszei a'aooaan átnézhettük a metszeteket. Itt az asszisztencia, különösen Pofcorai Mária és
Bondray Ott®a gyakornokok
igen
sokat s©<TÍtetteik a vizsgára
való
felkészülésiben.
— A gyakorlatok ¡s jők voltak —
Gellért professzorelvtárs vizsgáztat.
szól közbe egy másik hallgató.
— Sok olyan probléma
erről tapasztalatok felhasználásával évdott. amelyet gyakorlatok
nélkül Szigorítása. De legjobb, ha
rögtön megkérdezzük az egyik vizs- végén javítani
fognak jelenlegi
nehéz lett volna magt'"SWimi.
De las&an el is múlik a várako- gázót: Simonyi Sándor kari DISZ- vizsgaeredményükön«.
titkárt,
akiinek
a'apos
felkészültségét
zási idő s az első csoport megkezVégezetül Bárdosi István tanardi vizsgáját. Megkapják a téleleket jeles minősítése bizonyítja: .,Csak áfegéddel beszéltünk, aki a vizsgaés a metszeteket, megkezdődik
a helyeselni tudom azt, hogy a pol- bizottság megbízásából több csovizsga. A z első feleleteken
niég gári jogi vizsgákon komoly és ala- port vizsgáját meghallgatta:
»A
pos kikérdezés folyt s a profesz- vizsgafiiédszei' klíugá ,.aiai; v-jií »
é r i l t a drrkk,
de r
szor
elvtárs
szigorú
mértékkel
gáztató Gellért professzor
elvtárs
az osztályzást is reálisnak tartóm.
türcJennmel és bará! ságo s s®óval ha- mért. Feltétlenül szükséges, hegy Igen helyes, hogy a professzor elva jeles ég jó osztályzatnak megle- társ
mar eloszlatja azt.
állandóan törekedett arrq,
gyen a megfelelő értéke a hallga- hogy a vizsgázók
elméleti • felkéAz első csoport már lie i s vizsgátás előtt. Bizonyos — s a hal'gató- szültségét gyakorlati esetekre is alzott. Kint persze a többiek ostroEág öntudatos többsége ezt helyesli kalmazni tudja-«.
molják az érkezőket.
is — hogy a többi tanszékek az
— Milyen volt. nehéz volt.
mi
Együttvéve megállapítható, hogy
osztályzások tekintetében ugyanezt
volt a kérdésed — hangzik miniden
a szigorú mértéket fogják alkal- a Polgári Jogi Tanszék, de az egész
felől.
Jogi Kar komolyan törekszik arra,
mazni".
Lefelelik szinte újra a kérdésePólay elvtárssal nem könnyű be- hogy a hallgatók minél alaposabb
ket, de közben elmondták azt i 9 ,
tudással legyenek felvértezve.
hogy n©m kell drukkolni- mert a szélni, hiszen állandóan vizsgáztat.
vizsgáztató igen, nagy türelemmel
vezeti a vizsgát.
A vizsgák végén beszélgetve Gellért professzor elvtárssal, az első
napi
vizsgákra a
következőket
mondja:
— Bevallom, másaim is drukkoltam egy kissé a vizsgák előtt. Hiszen ez az első évfolyam, amely a
szövettani vizsgát a I I I . félév végén az anatómia teljes megtanulása
előtt teszi ie í g y persze adódnak
nehézségek. Hi.szTn a
szövettani
vizsga sikeres letétele feltételezi az
anatómia teljes tudását. A ha'igalók azwinha.n i^en nagy szorgalommal készültek fel a vizsgákra, amit
mutat az is, hogy a csoport átlaga
3 5, Nagytan lerontotta a csonort
átlagát az a három isimétje ha'ilpvitó' akik iel'en esei'bem is elégtelenre vizsgáztak.
Ma<*unk részéről tovnWbi sikereke» kívíimmk a vizsgázó II. éves
Pólay elvtárs polgári jogból vizsgáztatja Pócsi Lajos és Miskolczi
hallgatóknak.
Mihály hallgatókat.

Az Állam
és Jogtudományi

Kar

folyosói ezekben a napokban élénkebbek. mint másíkor. A haiagat^k
léotei sietősebbek. beszédük
élén.
kdb'b. Ez már elárulja, hogy elérkezett a félév első vizsganapja. Félelemnek,
elfogódottságnak'
vagy
különösen a régi vizisgák előtt tapasztalt hisztériáinak nyoma sincs,
de természetesen valamennyi hallgató érzi hogy jól vizsgáznia kötelesség. Ez a felelősségtudat tükröződik az arcokon.
Kísérjük ej az egyik beszélgető
csoportot. A folyosó végén
lévő
tanszék felé tartanak, melynek ajtaján nagy betűkkel van
kiírva:
Polgári jogi tanszék, Pólay Elemér
elvtárs vizsgáztat;® a III. évfolyamot po'igári jogból A vizsgaanyag
elég nagv és nem is könnyű. Bi-onv. utolsó napokban végzett rohamtanii'á^al nemigen M?et megélni. A hal'fatrk nafrv többsége he.
csületeson felkészült, bár többeknél

25 ezer forintot nyertek
December 27-én Salgótarjánban rolhassanak, emeljék életszfnvonatartották meg a harmadik Béke- lukat.
kölcsön első sorsolását.
Egyetemünk dolgozói
megértetAz első sorsolásra olyan időpont- ték, hogy egész alkotóerejükkel haban került a sor, amikor pártunk zánk minden erőforrásait annak a
határozatai alapján sikeresen való- célnak szolgálatába állítsák, mely
sítjuk meg a kormányprogrammot, az életet derűsebbé és szebbé teszi.
Egyetemünk dolgozói közül többamely népünk anyagi és kulturális
szükségleteinek fokozott kielégíté- nek sorsolták ki kötvényeit, de
sét, az életszínvonal állandó eme- kimagasló nagy összeggel; 25 000
forinttal Zétényi Piroska és Biró
lését szolgálja.
József
elvtársaknak
kötvényét
Egész népünk
büszkén
tekint húzták ki.
azokra az alkotásokra, amelyek a
Amikor egyetemi újságunk, haszocializmus építésének kiemelkedő sábjain
keresztül kívánunk az
eredményeit hirdetik.
elvtársaknak sok örömet a szép
Az eddig kibocsátott kölcsönöket szerencséhez,
biztosak
vagyunk
egyetemünk dolgozói nagy lelkese- benne, hogy munkájukat — az eddéssel jegyezték, megértették, hogy diginél még
lelkesebben
végzik,
a kormánynak azok az intézkedé- még odaadóbban harcolnak a masei, melyek az árak leszállítását j guk területén a kormányprogramm
eredményezték,
lehetővé
tették,! végrehajtásáért.
hogy a dolgozók még többet vásáEüytSSS. Lajosné
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Milyen része van egye'emünk

Hogyan irányítja a bölcsészkari pSrt vezetőség
a népnevflő-mimkát
Irta: SERFŐZŐ

LAJOS

Pártvezetőségünk
még a tanévi
A kéthetenként megtartott népelején megvitatta azt a kérdést, nevelőértekezlet nívóját eleinte kihogy a kormányprogram™ milyen fogásolták a népnevelők.
Figyelkövetelményeket állít népnevelőink meztettek bennünket, hogy az előés a népnevelőmunka
minőségé- adás
gyakran
általánosságoknál
nek megjavítása elé. Megállapítot- marad. Ezen úgy igyekeztünk jatuk, hogy a formális nevelés meg- vítani,
hogy
jól
összegyűjtött
szüntetése érdekében előszór is át anyaggal konkrétabbá
tettük
az
kell szervezni a népnevelő-hálóza- előadást, másrészt
többet
foglaltot. Kisebb létszámú gárdát hoz- koztunk a népnevelőmunka
módtunk létre. Most intézetenként és szertani kérdéseivel,
valamint elDISZ-csoportonként csupán
egy- lenőrzésünk
alapján
névszerint
két népnevelő dolgozik, viszont ők megdicsértük, vagy megróttuk népa legjobb elvtársak közül kerültek nevelőinket a végzett munka alapki.
ján.
A z ellenőrzés terén megállapodEzzel természetesen nem szüntettunk egy megfelelőnek
mondható
tünk meg
egycsapásra
minden
módszerben. A párt és a DISZ agirégi hibát. A továbbiakban
igyetációs
felelőse
felosztják
a
keztünk a párthatározat és a korterületet és így minden héten elmányprogramon szellemének megjutnak minden DlSZ-alapszervhez.
felelő módszerek
alkalmazásával,
Ott beszélgetnek
funkcionáriusokjobb elkészítő értekezletek tartákal,
nevelőkkel
és neveltekkel
sával és fokozottabb ellenőrzéssel,
egyaránt és így megközelítő képet
a népnevelőmunka minőségét és
kapnak a végzett munkáról.
hatékonyságát fokozni.
A tapasztalatokat azután összeDecemberben pártvezetőségi ülé- gezzük és máris jelentős anyag áll
sen értékeltük az
eddig
végzett rendelkezésünkre, amit a népnemunkát. Megállapíthattuk, hogy új velő-értekezleteken azonnal hasznoalapokra fektetett agitációnk jelen- síthatunk.
tős kezdeti sikereket ért el.
Sajnos, ez a bevált módszer az
DISZ-funkcionáriusok
A hallgató népnevelők
nagyon aktívák és
sok hallgató társukkal beszélgettek váltakozása miatt nem érvényesülrendszeresen, azok egyéni, szociá- hetett zökkenőmentesen.
Az eddigiek a hallgatókra vonatlis, tanulmányi és politikai
problémáiról. Hiba azonban, hogy a koztak. A tanszemélyzet népnevelői
meg nem oldott kérdéseket nem hálózatának sz>ntén megvan mintovábbították
a pártvezetőséghez. den lehetőség a jó munka végzéEz arra mutat, hogy a népnevelők sére az átszervezés óta. Ezek a leés a vezetőség közötti
kapcsolat hetőségek azonban nem valósulhatmaradéktalanul,
főleg
még mindig nem kölcsönös, nem tak meg
azért, mert a pártvezetőség e terűelég szoros.

A főiskolai DISZ-szervezet
a vizsgák sikeréért
Megkezdődtek
a félévi vizsgák.
Mérlegre kerül hallgatóink
félévi
munkájának eredménye.
Vizsgáznak a hallgatók, de egyben a DISZ
szervezet munkája felett is bírálatot mondanak a vizsgák adatai.
Egész évi munkánk központi kérdése volt a tanulmányi
színvonal
emeléséért folytatott harc, hogy főiskolánkról szakmailag és politikailag kiválóan képzett tanárok
kerüljenek a magyar falvakba és városokba: DÍSZ szervezetünk november hónapban megkezdte a félévi vizsgák sikeres előkészítéséért
folytatott munkáját.
A kari bizottság több ülésén napirendi pontként foglalkozott
a
vizsgák előkészítésével, felhasználva multévi tapasztalatait. A bizottság több határozatot hozott, amelyeket a november 16-án megtartott DISZ csoportvezetői értekezleten ismertettünk csoportvezetőinkkel. Itt a II. évfolyamos csoportvezetők elmondották, hogyan készültek az elmúlt tanévben a vizsgákra
és milyen hiányosságokkal
kellett
megküzdeniök, amelyeket a félévi
vizsgák során ki kell küszöbölni. A
decemberi taggyűlések titkári
beszámolói jórészt ismét a vizsgákkal
kapcsolatos feladatokkal foglalkoztak és határozati javaslatokat terjesztettek a taggyűlés elé. Igen értékes határozát született a II. reálalapszervezet taggyűlésén. Elhatározták, hogy minden vizsla
előtt
csoportosan, tanszéki
segítséggel
megbeszélik az anyagot. így készült
a vizsgákra a II. évfolyam matematika-kémia szak 3. csoportja matematikából és marxizmusból. Határozatot hoztak arról is, hogy
az
előirt vizsganapon mindenki
pontosan megjelenik, amit azonban
Kelényi Jenő és Győré József úgy
látszik nem tartanaik magukra nézve kötelezőnek, mert embertanból
nem jelentek meg a vizsgán. Egy
másik határozat kimondja, hogy az
alapszervezetek vezetőségi ülésén is
foglalkoznak a bukott hallgatókkal.
A vizsgák idejére megszerveztük a hangos híradót, amelyen
keresztül
reggel
és délben
is
mertetjük a vizsgaeredményeket s
lemezekkel jutalmazzuk a kiválóan
vizsgázó hallgatókat. A részletes
vizsgaeredményeket naponként táblára kiírva közöljük a hallgatókkal.
A z eddigi eredmények alapján az
a tapasztalatunk, hogy a hallgatók
egyrészének felkészültsége nem kielégítő, tanszékeink részéről pedig
jogosan megnőttek a követelmények.
A legalapvetőbb hiba a félévi ta-

ház. mühe'ysnek eredményeinkben

nulás rendszertelenségében
keresendő. Hiányos még az eredményes
munka alapelme, az egyéni tanulás
és nem utolsósorban a példamutatás. Nem várhatunk kiváló eredményt attól a DISZ csoporttól, ahol
a tanulmányi és a DISZ csoportvezető is bukással
„dicsekedhet",
így Seres Ilona és Faragó Irén csoportja 2.4-es átlageredményt ért el
embertanból. Ugyancsak gyengén
szerepelt az I. évfolyam földrajzrajz szak földrajzból 2.7-es átlaggal.
Természetesen e gyenge eredmények mellett vannak
példamutató
DISZ csoportok is, akiket
bátran
állíthatunk
hallgatóink
elé.
így
Bábi József II. évfolyam D/2.
1
csoportja pedagógiából 4.58 átlageredményt ért el. De jól vizsgázott
Fésűs Ida és Győrfi Gizella
csoportja is. Mindkét csoport átlaga
4.2 fölött van neveléstanból.
Most a "félévi Vizsgák során vált
leginkább érezhetővé az évközben
is hangoztatott tanulmányi túlterhelés. Azonban a fennálló objektív
okok nem menthetik hallgatóinkat
a felelősség alól. S egyben DISZ
szervezetünknek is
megmutatja,
hogy munkájában milyen hibákat
követett el a félév során. Keveset
foglalkoztunk a DISZ szervezet legapróbb sejtjével, a DISZ csoportok
életével. í g y ezen keresztül hiányzott az egyénekkel való foglalkozás.
Ennek hiányát már korábban
felismertük s az alapszervezetek
decemberi hónapban megkezdték
az
egyes DISZ csoportokkal való egyéni foglalkozást. Azonban nem minden esetben voltak következetesek
az egyes alapszervezetek, a
DISZ
csoport munkáját gátló hallgatókkal
szemben. í g y a II. évfolyam biológis-Tajz szaikon több
hallgatóval
kapcsolatban komoly
kifogásokat
emelt a csoport kollektívája. A vezetőség ezt tudomásul is vette, azonban az illetőkkel szemben nem járt
el a DISZ szervezeti szabályzatának megfelelően, amely kötelességévé teszi minden DISZ
tagnak,
hogy példamutatóan vegye ki részét a munkából.
A marxista beszámolón több hallgató gyengén szerepelt. Különösen
a január 4-én vizsgázók
egyrésze,
smikor 21 hallgató leckekönyvébe
került a „nem számolt be".
Az elkövetkezendő időkben
fokozottabb ellenőrzéssel s a népneA
velők segítségével feltétlenül
meg
kell javítani a marxista beszámolók
színvonalát.
Vezetőségi tagok közül példamutatóan vizsgáztak Lelner Gyula, Garas Kálmán, Birkás Mária, P. Molnár István. Eddig minden tárgyból
jeles eredményt értek el.

letet irányító tagja megbetegedett
és vezetőségünk nem tudott megfelelő helyettesről gondoskodni.
Munkánk szerény eredményeihez
kétségtelenül hozzájárult az EPB
segítsége is, különösen elméleti és
módszertani kérdések megvilágításával, közös értekezleteken és a
Szegedi Egyetem cikkeivel. Azonban hibának tartjuk,
hogy
az
esedékes anyagot
későn juttatják
el hozzánk és így nem tudjuk a
kar területére konkrétizálni.
A DISZ-vezetőség újraválasztása
óta megjavult a kapcsolatunk
a
DISZ-el az agitációs munka területén is. Rendkívül sokat jelent
a kari DISZ-agitációs felelős. Sípos elvtárs, aktív
bekapcsolódása
az irányító és ellenőrző munkába.
Az említett pártvezetőségi gyűlés megállapította, komoly hibaként
azt, hogy a pártvezetőség irányító
szerepe úgyszólván csak az agitációs
felelős személyében érvényesül. A
pártvezetőség egésze nem foglalkozott fontosságának
megfelelően a
népnevelőmunkával.
Ezen úgy szeretnénk
javítani,
hogv ezután gyakrabban
megbeszéljük
az
agitáció kérdéseit;
ugyancsak messzemenően felhasználjuk e téren is a pártcsoportbizalmiakat, akik a közvetlen munkában
nagyon sokat
segíthetnek
népnevelőinknek.

A z egyetem oktatói az oktatás és
kutatás terén nagy odaadással végzik munkájukat. Ezt bizonyítja &
Szegedi Egyetem országos viszonylatban is kiemelkedő eredményei.
A sikeres oktatóés
kutatómunka azonban nagyon sok esetben függ az egyetem fizikai dolgozóinak, az egyes intézetek
mechanikusainak, valamint az egyetem házi műhelyének jó munkájától. Talán sokan
nem is tudják,
hogy az egyetem
fejlesztésének
megvalósításában, berendezések elkészítésében, ez oktató-, valamint
a kutatómunka közvetett támogatásában milyen nagy szerepük van
ezen elvtársaknak.
A házi műhely az elmúlt évben
készítette el a fűvészkerti pálmaházit. A műhely dolgozóinak lelkiismeretes, fáradságot nem
ismerő
munkája tette lehetővé, hogy
a
To'.buchin-sugárúti Juhász Gyula
kollégium szeptember 1-én a hallgatóság rendelkezésére álljon.
A
Bólyai Diákotthon felszerelését és
berendezését, valamint á Bólyai Intézetben Edódó belső asztalos munkát, az egyetemi diákklub asztalos, villanyszerelési
és
üvegezési
munkálatait és az Állattani Intézet
akváriumának a fűtését szintén £.
műhely oldotta meg. Nem utolsósorban elismerés illeti a műhely
dolgozóinak igyekezetét a
Béke-

gozóinak az egyes intézetek mechanikusai és az egyes
épületrészek
gépészei.
Néhány példát szeretnék említeni, mely bizonyítja az egymást kölcsönösen segítő dolgozók j ó eredményeit.
A Béke-épület III. és IV. emeletének fűtése nem működött. Az említett emeletek dolgozói már az elmúlt tél folyamán is hideg helyiségben dolgoztak. A fűtetlen helyiségek nagymértékben akadályoгták mind az oktató-, mind a kutatómunkát és félő volt, hogy ez a
helyzet ez évben sem fog megváltozni. A z illetékes szerelő vállalat,
mely eleve e hibával adta át
az
épületet, igyekezett
elhár.tani a felelősséget, s többrendbeli
„helyszíni
szemlével"
igyekezett
„megoldani" a fűtés problémáját
A műszaki osztály vezetője Tokaji
Lajos, Dobó István, Nagy László és
Frank M'hály, a Béke-épület gépésze megállapították, hegy nem
a
fűtdhálózat rossz légtelenitése (mint
ahogy azt a vállalat szakértői állították), han?m a vezeték eldugulása okozta a fűtési zavarokat. Önzetlenül, két naprg tartó éjjel-nappali munkával kicserélték az eldugult csöveket, s azóta a Béke-épület fűtésével nincs baj.
Dóri Károly. r.z Ady-téri épület
gépésze többszáz méter falon veze-

Tudcsf'ás
a TTK vizsgá ról
A I I I . éves tanárjelölt hallgatók,
akik januárban a középiskolákban
hospitálni fognak, már
november
végén befejezték a félévet és most
vizsgáznak. A z eddigi vizsgaeredmények azt mutatják, hogy a hallgatóság jól felkészült a vizsgákra.
Hiba azonban az, hogy az intézetek
által nyújtott segítséget éppen azok
nem veszik igénybe, akiknek erre
legnagyobb szükségük volna.
Az
eddigi tanulságok alapján a csoportok kollektívája hasson oda, hogy
a gyengébb képességű
hallgatók
járjanak el az intézeti konzultációkra.
A biológus csoportok közül III/3.
csoport szerepelt a legjobban. Pedagógiából 4.1, állatélettanból 4.2 volt
az átlag. Igen szépen 'szerepeltek
Danyi, Gracza, Sebők, Kárpáti elvtársak. A III/1-es csoport kolloidikából 3-as átlagot ért el. Dicséret
illeti Rományik, Asztalos és Ruzs:n
elvtársakat. A III/1-es csoport állatélettani
vizsgaeredménye
(4.1)
annak köszönhető, hogy Kedves
Miklós csoportvezető a- vizsga előtt
minden nap megbeszélte a csoporttagokkal a nehezebb részeket. K i válóan szerepeltek eddig
Kedves
Miklós és Rácz elvtársak. A mat.fiz. csoportok közül a III/2-es csoport kiemelkeclő átlagot ért el elméleti fizikából (4.5). Igen jól szervezték meg a vizsgaelőkészítést. K i válóan szerepeltek Pávó, Csákány,
Szendrényi, Varga elvtársak.
A
III/3. csoport elméleti fizikából, pedagógiából, projektív geometriából
vizsgázott 4.13; 3 92 és 3.93-as átlaggal. A csoport egyenletes munkát
végzett, bukás nem volt. A vizsgán
igen szépen feleltek Székely, Bogdán, Szatmári. Dicséret illeti Paár
Piroska tanársegédet, aki igen jól
készítette elő a csoportot a projektív
geometria-vizsgára. A III/1-es
csoDortnál ábrázoló
geometriából
Tóth Erzsébet nem felelt meg
&
vizsgán. Bukásának oka, hogy nem
vette igénybe sem az előadó, sem
társai segítségét.
Kiválóan szerepeltek
a csoportból Fazekas Gábor, Majthai
Antal. A kémia-fizika szakosok III/2.
csoportja elméleti fizikából és pedagógiából vizsgáztak. Jól szerepeltek a csoportból Rácz Fodor Benő,
Horváth Ilona,
Ráskai Sándor.
Tcszárik János, évközben hanyagul
végezte munkáját, ennek eredménye az, hogy megbukott elméleti f i zikából
és politikai
gazdaságtan
beszámo'ó'át sem fogadták el.
A
csoport 41.5-ös pedagógiai átlaga annak köszönhető, hogy a csoport jól
hrrcználta ki a rendelkezésére álló
időt és Muhi Jánns szemináriumvezető évközben igen jó
munkát
végzett.
Az eddigi vizsgák igazolják, szt
a tapasztalatot, hogy a jó vizsgaeredmény alapja a jó évközi munka. DISZ csoportjaink feladata
a
vizsgaelőkészítésék
megszervezése,
az „akárhogyan" vizsgázom hangulat felszámolása és a hallgatóság
mozgósítása minél jobb vizsgaeredmények elérésére.
Kiss László
tanársegéd

A műhely dolgozói
épületben végzett munkákkal kapcsolatban,
ahol nagyon
sokszor
kellett a műhely dolgozóinak
az
egyes vállalatok nem éppen lelkiismeretesnek mondható
munkáját
korrigálni. Ehhez járulnak
még
azok a szerelések, javítások, berendezések, készülékek készítése,
gépek rendbehozása, melyeket a műhely az egyes intézeteknek közvetlenül a kutatást vagy oktatást szolgáló speciális igényeit
megvalósították.
Két évvel ezelőtt az Orvosegyetemtől való elválás után a Tudományegyetem házi műhely elég siralmas állapotban volt. Elfekvő
anyagok, kiselejtezett alkatrészek és
lerendezések felhasználásával valósították meg a műhely felszerelését. Szép eredményeik
elérésének
magyarázata, hogy a műhely minden dolgozója szem előtt
tartja
kormányzatunk
útmutatásait,
s
készségesen
segítik
egymást a
munkában. Dicséretet érdemel
a
műhely vezetője, Endrődi János, a
műhely többi dolgozója, Kucscra
István, Jedlieska József, Dobó István, Langó József, Horváth István,
Szűcs Lajos és Márki János.

munka közben
tett elektromos vezetéket süllyesztett be a falba az előírásnak megfelelően és rendbehozta az épület
kazánjait. TeizI János lelkiismeretesen végzi az egész Beloiannisztéri fűtőhálózat és gép-, valamint
kazánház kezelését és karbantartását.
Nagy László, a Fizikai
Kémiai
Intézet mechanikusa, az elektronikus berendezések, speciális készülékek, mérőműszerek építésével és
javításával járul hozzá az intézet
kutató- és oktatómunkájához.
A fentiekből láthatjuk, hogy milyen jelentős műhelyünk és fizikai
dolgozóink
munkateljesítménye.
Természetesen vannak
hiányosságok is. Sok esetben előfordul, hogy
a műhely az egye? intézetek
idényeit nem tudja időre kielégíteni.
E hiba teljes kiküszöböléséhez a
dolgozók jó munkája mellett fontos volna megvizsgálni, hogy a műhely létszáma kielégítő-e; továbbá
szükséges, hogy az egyetemi műhelynek a gépi felszerelését az Igényeknek
megfelelőn
fejlesszék,
hogy kellő felszerelések birtokában
egyetemi
műhelyünk
még
jobb
munkát végezhessen.

Segítségére voltak a műhely dolEcrv csoporfveselő
Az 1953—54-es tanév elején a T a
nulmányi Osztály megbízott a bfolkémia III/l. csoport vezetésével.
Csoportunk a II. év végén i^en
jó, 4.l-es
átlaggal
végzett. . V i szont ebben a félévben csak 3.8
volt a csoport átlageredménye.
Ennek az előbbi
eredményhez
viszonyítva gryenge eredménynek az
az oka, hogy a csoport egyes ta">ai
nem vették komolyan az évközi ¡folyamatos tanulást. Ennek a nemtörődömségnek meg is volt a félévi vizsgákon az eredménye, például Deák elvtársnő
kolloidifca
vlzs"á'án elbukott. Igen naery hanyatlás mutatkozott Mésziros MAr?a és Matuz
Gi*:e'la elvtársnők
tanulmányi eredményén.
A rossz eredmények me'lctt vnnnak jó eredményeink is. Egész félévi szorc&lmas és kltarM mnn't«jáért dicséretet érdemel Bal-rs Tibor elvtárs, évfolyamunk pártcsoport« ez«t5'e. 5=*én eredménvt ért el
a fé'évl viz«"áimn Nagy Tz?>eVa
e'vtársnfi. p'ti 0 2-el javította. át 1 »gát, állatélettani vfísfáláii kivnió
e'c*mé"vt ért el. PS.o*
elvtársnő n e m " " 1 ! tó e r " ' ' " ^ " ' ' ^ v f l . h»»»ew»i e'vt^rs'
»p»»^*«^-..«!
mint jó népnevelő, mutatott példát.

Hires József
l e v e l «

a

v a r r ó k r ó l

Stéfán Magda elvtársnő, népneve'«'
jó
munkát v c ^ e ' t .
tanulmányi
eredményén 0.2-et javított.
Külön foglalkozom a csoportnak
a politikai gazdaságtanból
végzett
félévi munkájával. A z évközi szemináriumokon a csoport többsége
igen jól szerepelt, azonban voltak
olvanok is. akik nem készültek /el
lelkiismeretesen a szemináriumikra, például Rpős Gábor.
A koifoldika vlzsgíra való ió felkészüléshez Igen
nagy
segítséget
nyújtott Várkonv! elvtárs, aki a
vlzsgp'dőben kétségesen
segite't
bennünket az anyag nehezebb részeinek e^ajátitásában.
Tanulmányi r i p o r t u n k ebben a
fé 1 évben nem ért el o'yan ló eredményeket. ir'nt
amMyeneltet
a;
e'őző eredmények a l a p o n várhattunk volna. Em?ek e-rvik oka a
csoport t egves tagjalnnk
hanya *
évköfcf PV'nhífc, a n ^ l f c Q k a
.j
m»rnövek»«!ett követelmény volt A
jövő félérben nagyobb gonddal fogom ?>, pTre""ébv> e M í r ^ a k
évköri
tnttnkálát el'en'rfznl, hogy csonort"r»k »•» 6vvfi"\
v«z«"ákon «¡okkal
'obb c r ? " , ' ~ * ' v t
«»n f e i
frTrnnr^q Mtl.-,
TTK. III. bioi-kém csoportvezető'
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VAGYUNK

KISS A N I K Ó

L Á S Z L Ó FERENC
II. éves orvostanhallgató. A z első
félévben szorgalmasan és lelkiismeretesen végezte tanulmányi és társadalmi munkáját. Évfolyamtársai
szeretik szerény, példamutató magatartásáért. A jelen félévi vizsgákon — a legelső csoportban vizsgázott — biokémiából, kiváló eredményt ért el, feleietáért professzori
dicséretben részesült.

Kiss Anikó I I I . éves magyar szakos bölcsészhallgató. Eddig minden
vizsgáját kitűnő eredménnyel tette
le. Különösen a nyelvtudományok
problémái érdeklik A
nyelvészeti
vizsgákra való felkeszülésben sok
önzetlen segítséget nyújtott a hallgatóknak. A z egész évfolyam felkészülését segítették azok a megbeszélések,
amelyeket Kiss
Anikó
elvtársnő szervezett és vezetett.

Két

aspiránsról

kívül jelenleg éppen egy szovjet
j tudományos mű fordításának szerkesztésével foglalkozik. Gál elvtár:;
a Szervetlen
Kémiai
Intézetben
munkájához a segítséget megkapja
legutóbb sok különleges és drága
üvegholmit a Német Demokratikus
! Köztársaságból
hozatott
számára
az intézet. Gál
Dezső
aspiráns
munkájából mind elméleti,
mind
gyakorlati síkon szép eredmények
várhatók.

GAL
DEZSŐ
MÁSODÉVES
A S P I R Á N S , a Szervetlen Kémiai
Intézetben Szabó Zoltán profeszszor vezetésével dolgozik. Témája
fizikai kémiai tárgyú, a szénhydrogének oxydációjának mechanizmusával foglalkozik. A szénhydrogének oxidációjának kutatása a robbanómotorok működésének
szempontjából nem kis jelentőséggel
bír. Gál Dezső most telte le jeles
eredménnyel második szakmai vizsgáját, ez volt Szegeden az első aspiráns vizsga. Aspiráns! munkáján

i. nesz.

A Béke-Világtanács 1951. évi őszi
ülésszaka határozatot hozott a nemzetközi knltúrkapcsolatok
elmélyítésére és felhívta a különböző országokat: ünnepeljék' meg a nagy
művelődéstörténeti
évfordulókat,
í g y ünnepelték azután a békéért
vállvetve küzdő nemzetek a realista írásművészet fényes
csillagának, Gogolynak,
a renaissance
szellemóriásának Leonardo da Vincinek, a francia romantika haladó
eszméktől átitatott, új formákat
teremtő nagy harcosának.
Vidor
Hugo-nttk emlékét és 1952-ben Avicenna születésének ezeréves évfordulóját.
Avicenna az arab orvostudomány
legkiválóbb képviselője és az arab
orvostudomány a művelődéstörténet
egyik legjelentősebb fejezete.
/ A római birodalom széthullása, a
bizánci orvostudomány
megmerevedése után az Islam
világában
indult fejlődésnek az orvostudomány és olyan fokot ért el, amely
az egész
középkorban
utolérhetetlen maradt. A kalifák birodalmának hihetetlen gyorsan emelkedő, bnján növekvő
kultúrájához
kötötten a görög gondolatok magvaiból gazdag termés nőtt és bőséges aratás lett. A görög és a keleti elemekből olvadt össze az arab
tudomány, amelynek azonban nemcsak alapozása, de a felépítése sem
volt kizárólagosan arab, mert megalkotásában a hatalmas — a Himaláíítól a Pirenneusokig, a Fekete-tengertől az Adeni öbölig terjedő — Islam
világbirodalom
kü
lönböző
nemzetei
vettek
részt.
Ezek tudósai a próféta
nyelvén,
arabul írták munkáikat, mert
az
arab nyelv olyan szerepet játszott
e kultúra kialakulása során, mint
a középkori
Nyugaton a latin.
Nyelvében és szellemében volt egységes ez a gazdag és sokoldalú irodalom. A matematikán,
csillagászaton, földrajzon, mechanikán, optikán. kémián, botanikán,
mineralogián kívül az orvostudományban is elődeiket új és igen értékes
kutatási
eredményekkel szárnyalták túl és rendkívül gazdag, sok-

VARRÓ
VINCE
MÁSODÉVES
KLINIKAI
ASPIRÁNS,
belgyógyász szakorvos. A z I sz. Belklinikán dolgozik, Hetényi Géza
professzor vezetésével. A klinikai aspirantúra azt jelenti, hogy az aspiráns miután klinikai tárgyból a
szakorvosi
képesítést
elnyerte,
tárgykörének egy szűkebb területével: egy betegséggel, avagy betegségcsoporttal foglalkozik. A kutató munka tehát a betegágytól indul ki; a
klinikai
aspiránsnak
önálló osztálya van, ahol a témájának megfelelő betegeket gyógyítja. Varró Vince a gyomor-bélrendszer betegségeivel foglalkozik, vezetője Hetényi professzor maga is
neves szaktekintély ezen a területen, így Varró elvtárs
munkáját
közvetlenül irányítja. A
gyomorbélrendszer betegségek kózül pél-

az orvosok

Iria: laki G y u l a

Abn A l i el Hossen be Abdallah
Ibn Sina, akit keleten röviden Ibn
Sina, Nyugaton a toledói fordító
iskolában elferdített Avicenna néven ismernek, a nagy perzsa költő
Firdanszi és a ml István királyunl;
kortársa volt. A ml időszámításunk
szerint 980. augusztus 18-án, a mohamedán időszámítás
szerint 370-

ÍRJÁK

A
TERMELŐSZÖVETKEZETI
Ez a támogatás tut egyetemi haliAs
TAGSÁG A F E L E M E L K E D É S Hatók életében is megnyilvánul.
•ösztöndíj, a menzai
kedveztnény.
ÚTJÁT JELENTI
knnyvsegély
és sok Tnáis mellett
juttatásokkal
it
táKormányprogrammunk oélnl tű?.fe szociális
kormányzatunk a tanulni
tprmelö'jidvctkpzeteink
további mogatja
IV.
'ioitósét. Már a kormányprogramig eriffj/ó ifjúságot, A biológus
osztottak
•ngjelanése elő t a dolgozó paraszt- évfolyamon S400 forintot
váfiárfásru 8 halli g széles rctegei ismerkedtek meg szét ruhfinrmn
Ezzd is
biztosítja
a szóvetkezeti
gazdálkodás
eki- gató kötött.
hall'
'yeivel, a kormányprogrtimm
oél- kormányzatunk az egyetemi
fcitűióseinek valórnváltásávnl még tartóknak a nyugodt, biztos, gonsttal-an tanulás lehet üsegét. Esc
a
íagyobb mértékben várható
ter
kormdn^i'Má•rtelöszö vetkezeti mozgalmunk
fel- iultatás a legutóbbi
rozat Megvalósításút jelenti és még
üdülése.
serkenti az ifA termelőszövetkezeti gazdálko jobb eredményekre
lás előnyei beszédesen
mii átkoz júságot.
uak meg abban a pénzbeli és terEzért
a segítségért
köszönetet
mékjuttatásban,
melyben az
én mondunk
kormányzatunknak
ét
iiesém is: Csiszár János, a
Kiss nártunknak és ígérjük, hogy a vizsT-nre tszcs tagja részesült.
gaidőszakban
az eddiginél
jobb
Míg a múltban, a fcndál-kapita- eredményeket fogunk
elérni.
üsta Magyarországon
öcsém
egy
PELL
LAS1LÓ
volt a 3 milliós koldus közül, évi 300
pengőért dolgozott
„látástól-vakuK Q C S A I REBEKA,
termelőszövetkezeti
a Főiskola I. évfolyamának
ma- lásig", — ma
maga és család ja
gyar szakos hallgatója a
Szegedi részesedéséből
Tudésftás
jó
megélhetést
Szakérettségiről került & Főiskolá- számára nemcsak
bera. Kitűnő tanulmányi eredményét biztosíthat, hanem maradandó
a j o g ' l a r i vizsgákról
eddigi vfesgáin megtartotta, pélcfe-, ruházásokra is gondolhat.
A
Karon
az eddigi vizsgák folyaöcsém
felmutató szorgalommal készül vizs-' Elámultam, amikor
gáira. Társait munkájában
segíti I sorolta előttem, mit kapo't az év- mán a tanulmányi csoportok kőzill
és a Főiskola hallgatóinak minden végi elszámolás alkalmával. Csak a legjobb eredményt a IV. évfomegmozdulásában tevékenyen részt- a főbb tételeket említem meg: 30 lyam c. csoportja érte el 4.89-es Átmázsa gabonát, 6 mázsa burgonyát,
vesz.
3 mázsa almát, 85 liter bort, 18 li- laggal. Jelesen vizsgáztak a csoter pálinkát, 15 kilogramm cukrot, portból
eddig
minden
tárgyból:
ezenkívül:
szénából,
szalmából, Kemecsei Lajos csoportm egbi zo tt.
tökből és répából jelentős mennyi
Németi Lásdó, Rácé Sándor, V a r » *
réget, s végül 6T.00 forintot.
Vájjon, álmodhatott-e a
múlt- István. Posta László, Szabó Ibolya
ban egy zsellérember ilyen
jöve- csoporttagok.
A
leggyengébben
delemről? Nem, még a földdel ren vizsgázott eddig » i n . évfolyam A.
delkező
kis- és
középparasztok
sem! — S amiről
még szó sem csoport 316-os átlaggal. A csoport
esett: a szociális és kulturális jut tagjai közül megbukott eddig egy'alások egész sora emeli ma a jól egy tárgyból: Katona János, Szalai
dolgozó termelőszövetkezeti
tagság Erzsébet, Szirtéi Tibor, Varga Feéletszínvonalát.
renc.
Öcsémmel beszélgettünk,
s
én
A legjobb eredményt
eddig a
mindjárt arra gondoltam.
hogy
megírom a fentieket. öcsém, ami- IV. évfolyam érte cl *-es átlaggal.
kor
felvetettem
elgondolásomat Az évfolyam hallgatói igen komoazt válaszolta: „Miért akarsz
erről írni az újságban, hiszen
nin- lyan és lelkiismeretesen készülnek
vizsgákra.
esen ebben semmi rendkiviili, min az egyes tárgyakból a
dénki ennyit kapott, aki jól dolgo- A leggyengébb eredményt eddig a
zott* . . . Én azonban mégis meg- III. évfolyam érte el 3.«5-tts átlagírtam levelem, hadd lássák
dolgozótársaim, — s azok is, akik ma ta- eredménnyel. Eíen az évfolyamon
lán még kételkednek a temielőszö. 11 hallgató megbukott. A Kar átvetkezeti
gazdálkodás
sikerében lageredménye 3.64, ez oz eredmény
dául a fekélybetegség elterjedtségét — hogy a termelőszövetkezet a gazegy tizeddel maradt alatta a tavamutatja az a körülmény, hogy pél- dagodás útja.
dául az Amerikai Egyesült
Állalyi évvégi 3.74-es átlagnak.
Csiszár Mik/Ily
mokban a lakosság 11) százalékájogi kari levelező
A munkás- és paraszt származának volt élete folyamán fekélybe*
sú hallgatók eredménye fölötte van
tegsége. A z emésztőrendszer betegségei ha nem is okoznak mindig
a kari átlagnak; 3.77, illetve 3.90.
KORMÁNYUNK
manifeszt tüneteket, a beteg közérA vizsgák zöme még hátra van.
GONDOSKODIK
RÓLUNK
zetét rontják, életkedvét,
munkahallgatóink további
lelkiismeretes
képességét
csökkentik.
Varró
Népköztársaságunk
hathatósan
munkája
tudja
biztosítani,
hogy «
Vince kandidátusi dissertációjában támogatja
szocialista
iparunkat
a gyomorsavhiány kórokozó jelen- és mezőgazdaságunkat
gépekkel és Jogi Kar jó eredményekkel zárja
tőségével
fog
foglalkozni.
egyéb
termelőeszközökkel.
a II. félévet.

Avicenna,
oldalú irodalmat hagytak
hátra,
melynek
legértékesebbjei a X —
X I I I . századból
származnak.
Az
arab orvostudomány nemcsak megmentette és átvette az ókor ered
ményelt azzal, hogy a legkiválóbb
arab fordítók tolmácsolták
a görög orvostndomány
munkáit, hanem itt is, mint a tudomány legtöbb területén, tényleges
előrehaladást ért el. És ezt nemcsak
a
distinctiok, classificatlok pontos és
gondos koresésének köszönheti, hanem legelsősorban dialektikus munkamódszerének. A z
arab tudósok
megszabadulva az örökség homokzsákjaitól magát a természetet figyelték. Rhazes, a nagy arab orvos
emelkedik ki elsőnek a középkori
orvosok közül kiváló klinikai megfigyelőképességével és azzal, hogy
a betegség megfigyelését, a tanításban leírását többre értékeli, mint
a theoretikus spekulációkat.
így
az ő orvosi tudása már nem volt
könyvbölcsesség. Az ókori
anyag
assimilatioját,
rendszerezését, h a
tapasztalati anyag
systematizálását azonban Avicenna
fejezte be.
Monumentális
alakja
kiemelkedik az arnb renaissanceban, a X .
század elején és minden elődjét,
még magát Galenost is elhomályosítja, s egy félévezreden át a legnagyobb hatású az orvostudományra. Neve évszázadok mnlva is még
nemes csengésű és honfitársai,
a
tádzsik nép immár szabad fiai még
ma is zarándokolnak sírjához. Sztálinabádban orvostudományi kutatóintézet,
Bokharában,
szülőföldje
szomszédságában az állami könyvtár viseli nevét.

LEVELEZŐINK

fejedelme

dr. e g y e t e m i l e n ár

ben, vagyis a rövidebb
holdhónapokkal számoló mohamedán
időszámítás szerint ezer év előtt született Afsenában. Már egészen kis
gyermek korában azonban
Bokharába került, amely a mai SzovjctÜzbeWsztán és Szovjet-Tádzsikisztán területén alakult félig független birodalom fővárosa volt és ahol
apja előkelő hivatali tisztet
töltött be. Itt a perzsa-arab kultúra
fővárosában igen gondos
nevelésben részesült.
Különleges, rendkívüli
tehetségét már egészen fiatalon elárulta. 10 éves korában ki
vülről tudta a Korán mind n 114
versét és azok a tanítók, akik
a
grammatikára, jogtudományra, matematikára. fizikára, filozofiára tanították, alig tudtak
eleget Jenni
az ő tudásra szomjazó szellemének.
Idegen segítség nélkül ís, fáradhatatlanul olvasva, a lényeget
meglító, éles
Ítélőképességgel,
csodálatos
szorgalommal
igyekezett
behatol ni a tudomány mélységeibe
és szinte páratlan
emlékezőképességével megőrizni az olvasottakat.
Az orvostudományba annak egyik
jeles művelője vezetto be, de igen
gazdag tapasztalatokat
szerzett a
betegek észlelésével is. Orvosi tudásának
híre hamarosan
olyan
nagy lett, hogy 17 éves korában a
nagy beteg Nnh ben Manszur emlrhez hívták tanácskozásra. A
kúra,
amelyet ajánlott, meggyógyította az
emirt és ez hálából engedélyt adott
neki a fejedelmi könyvtár korlátlan használatára.
Avicenna
alaposan ki is használta az engedélyt
majdnem állandóan a könyvtárban
tartózkodott és ez igen nagy mértékben segítette elő további tanul
mányait. A sok szobából álló, szakok szerint rendezett, igen
gazdag
könyvtárban olyan
munkákat talált, amelyeknek legtöbben még a
"imet sem ismerték és
amelyeket
megelőzően ő sem látott és
azután sem tniált meg ismét. Sokat
tanult ezekből.
Ez
az
értékes

könyvtár nemsokára a lángok martalékává lett.. Irigyei, ellenségei
meg is vádolták akkor
Aviceunát,
hogy ő gyújtotta fel, mégpedig azért, hogy a könyvekből
merített
tudást egyedül birtokolja és megakadályozza, hogy a tudáshoz mások is hozzájárulhassanak. 18 éves
korában fejezte be tanulmányait.
Azután átvette apja hivatalát. Már
akkor egész sorát tette közzé, nem
OTVOSÍ tanulmányainak. 21 éves korában atyja meghalt. Jelentős vagyont örökölt tőle.
Ez időben a
nagy mohamedán birodalom
már
szétesőben volt és mindenütt harcok dúltak. A Samanidák nralma
alatt virágzó, magas kultúrájú területre betörnek a türk törzsek, s
Avicenna menekülni kénytelen. Az
ősi Chorezmbe költözik
és
ettől
kezdve igen mozgalmas,
változatos éveket élt.
Különböző,
egymással állandóan harcban álló fejedelmek
udvarában
működött,
mint államférfi, mint orvos, mint
csillagász, mint tanító és író.
A
tudós léte abban az időben a kenyéradó fejedelem
kegyétől függött. A megélhetés
kényszerítette
őt is fejedelmi szolgálatra.
Hivatali feladatainak végzése
közben
is tudott időt
szakítani azonban
megfigyelésekre, kutatásokra,
irodalmi működésre. A hamadáni emir,
akinek kegyét ugyancsak
eredményes gyógykezelésével nyerte
el,
amikor a felkelők leverésére
vezetett egyik hadjáratából vereséggel
tért vissza.
nagyvezérévé nevezte
ki. A zsoldos katonaság
parancsnokai vezetésével
azonban
fellázadt ellene, körülve'to házát,
elfogta. kincseit elrabolta és kivégzését követelte. A z emir csak
nagy
nehezen tudta életét megmenteni:
átmenetileg, hogy a
katonaságot
megnyugtassa, megfosztotta
nagyvezéri tisztségétől és ígéretet tett,
hogy kiutasítja az országból Házában rejtegette azonban
Avicennát. A z emir halála után fia nem

kívánta Avicenna szolgálatait. Elrejtőzködve egy patikus
barátja
házában dolgozott és titokban felajánlotta szolgálatait az iszpaháni
emirnek. A levelezés miatt felségsértés gyanújába keveredett. TSbb
hónapot várfogságban kellett
töltenie, do a fogságban is dolgozott.
(Itt írta híressé vált
önmagát gúnyoló négysorosát, mely szerint a
Sifa nem,hozott neki gyógyulást és
a Nadsat szabadulást). Sikerült neki később álruhában megszökni én
hosszú vándorlás, veszedelmek között, testvérével és két rabszolgával átvágja magát a Kara-Knm
sivatag homok-tengerén, h eljut I«*pahán
elővárosába,
Taberánba.
Ott már barátai és tisztelői várták,
nkik ruhát, lovat hoztak neki, s így
kisérték
az iszpaháni
udvarba,
ahol fejedelemnek kijáró tisztelettel fogadták. Ott folytathatta
14
éven keresztül nyugodtan kutató és
írói működését, s itt fejezte be orvosi és filozófiai f ő munkáit. Iszpahámbnn Igen jelentős orvosi gyakorlatot folytatott, berendezett kórházban gyógyított, rendszeresen tanított, kidolgozta a betegészlalés
és beteggyógyítás módszereit.
Életrajzi adatait a 34 éves koráig
irt önéletrajzából ismerjük. Ezt azután egyik barátja és tanítványa
folytatta A folytatás több arab iró
nál megtalálható,
de a későbbi
szerzők adatai elég
megbízhatatlanok. Egybehangzóan
mondják
cl életrajzírói, hogy nem
tartott
mértéket a munkában,
feláldozta
még az éjszakai
pihenést is, de
nem vetette meg a földi élet
gyönyöreit sem
és ezek élvezetéhen
sem Ismert határt. 58. életévében
túl gyorsan ragadta el a halál, amikor fejedelmét a Hamadan elleni
hadjáratban kísérte.
Természetének megfelelően a legerősebb szerekkel gyógykezelte saját
magát,
majd amikor látta, hogy közel
a
vég, szétosztotta egész
vagyonát,
a szegények között és
rabszolgáit
felszabadította.
1037.
júniusában
halt meg Hamadánban. Sírját még
ma is őrzik.
(Folytatása

következik).

1934. január 12.

A KULI ÍJRMUNKA
Azok a feladatok, amelyeket a
kultúrmunkának az
egyetemeken
és a főiskolán belül meg kell oldaniok, szerves alkotórészei az egész
társadalmat magával ragadó kultúrforradalomnak. Az országosan
érvényes nagy célkitűzések nálunk
is érvényesek, ugyanakkor vannak
ennek a munkának területünkön
sajátos mozzanatai is. Az egyetemen folyó munka bizonyos vonatkozásban maga
is kultúrmunka,
amelyet azonban mintegy gyakorlativá kell tenni. Nem mindig látni
világosan, hol
lehet a
meglévő
adottságokat
továbbfejleszteni s
hol van szükség egészen új kezdeményezésekre. Az elvi alapok tisztázása nem minden vonalon történt még meg s az ebből a tisztázatlanságból eredő bizonytalanság
nyomta rá bélyegét az egyetemi és
főiskola kultúrmunkára az elmúlt
években.
Minden kulturális munkának az
a legelső követelménye, hogy mentől szélesebb rétegeket kell a műveltség befogadására képessé tenni
s hogy fel kell ébreszteni mindenkiben a
műveltség igényéi.
A
könyvankétok, az egyetem részvételével rendezett irodalmi és tudományos rendezvények hozzájárultak az érdeklődés felkeltéséhez s
nem egyszer alapvető lehetőségeket
nyitottak meg a hallgatóság előtt.
A
kultúrotthonbizottságok
révén rendelkezésre álló tnyagi támogatás segítségével mód nyílt arra,
hogy a mozi- és színház- s a hangversenylátogatásak mindenki számára lehetővé váljanak. Lehetőségekben, mégpedig szervezett lehetőségekben tehát nem volt hiány s
ez jelentős haladás & múlthoz képest.
Nem történt azonban gondoskodás arról, hogy e kulturális élmények valóban el is mélyüljenek.
Színházi ankétra az elmúlt évben
egyetlen alkalommal
került sor,
akkor is csak igen szűk körben. Az
irodalom általános
érdeklődésre
számot tartó kérdéseit nem vitattuk meg, s nem foglalkoztunk a
zene népszerűsítésével sem. Pedig az
igény ezen a területen is megvan: ezért fogadta a hallgatóság és a dolgozók egyaránt örömmel azt & kezdeményezést,
amikor
Gounod
Faust-ja került lemezen előadásra
megfelelő magyarázatokkal s ezért
volt nagy látogatottsága a Verdiről szóló előadásnak is. A jövőben
ezen a vonalon tovább kell folytatni és tervszerűbbé kell tenni a
munkát s ez a feladat a kari kultúrbizottságok egyik legfontosabb
feladata kell, hogy legyen.
A kari kultúrotthonbizottságokra
egyébként is igen komoly kötelesség
hárul a jövőben: a kultúrmunka
központjainak kell lenniök. Felállításukra 1953-ban került sor, s viszszatekintve azt lehet megállapítani,
hogy létrejövetelük általában
az
egyetlen életjel, amelyet adtak. Ez
a negatívum mutatja legjobban a
területünkön
folyó kultúrmunka
tervszerűtlen és szervezetlen voltát. Az érdeklődés felkeltése, az
igények feltámasztása és kielégítése az alapvető feladat.
A
népi
tánctól
kezdve a
szavaláson keresztül a színjátszásig, az önálló zenei megnyilvánulásokig minden ide tartozik s mindezeknek a területeknek a leggyakorlatibb végrehajtó szerve ugyancsak a kultúrotthonbizottság.
A
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hallgatósághoz és a dolgozókhoz a
legközelebb a kari
rendezvények
állnak. A kari
bizottságoknak a
kari megnyilvánulások
kulturális
színvonalának emeléséről kell gondoskodniuk. Ezen a téren a lezárult év sajnos kevés biztatót mutatott. A szavalók gyakran nem ütötték meg a kívánt mértéket, sem a
felkészültség, sem az előadókészség
szempontjából, s azt sem
lehet
mondani, hogy az elszavalt versek
kiválasztása mindig a legmegfelelőbb lett volna. Kari viszonylatban
a színjátszócsoportok működéséről
sem lehet sok jót mondani s egészében véve ez áll a tánccsoportokra is. Az egyéni zene- és énekszámok inkább megütötték a kívánt
mértéket, az énekkarok pedig tovább haladtak a fejlődés útján s
egyes esetekben — itt elsősorban a
Főiskola immár hagyományosan jó
énekkarára gondolunk, — valóban
művészi teljesítményt
nyújtottak.
A kultúrmunka egészének képe tehát — az egyes karok szemszögéből
tekintve — inkább negatív, semmint pozitív éspedig éppen a rendezvények vonalán. Az egyik hibaforrás a kari kultúrotthonbizottságok működésének formális jellege.
Itt kell elsősorban előrehaladást
tenni a mostani évben, a meglévő
kereteket konkrét munkával kell
életszerűvé tenni. Ez önálló és felelősségteljes munkát kíván meg,
ugyanakkor pedig szerves kapcsolatot az egyetemek és a főiskola
legfejlettebb • és egyben legreprezentatívabb kulturális tényezőjével,
a Népi Együttessel.
A Népi Együttes az elmúlt évben
jó munkát végzett, csakhogy erről
nem mindenki tud. S ez az együttes egyik legnagyobb hibája: mindezideig nem sikerült bevésődnie a
köztudatba, legalább is egyetemi
vonatkozásban nem. A dal- és a
táncgyűjtés szépen folyt, a gyűjtött anyag feldolgozása helyes módon történt meg s az együttesnek
kifelé sikerült is eleven kapcsolatokat teremtenie. Mindez rendkívül fontos, de nem volt helyes az,
hogy eközben háttérbe szorult az
egyetemhez való kapcsolat.
Kétségtelen, a Népi Együttesnek
helyenként bizonyos megnemértéssel kellett éppen az egyetemen belül megküzdenie, egyes állami és a
társadalmi szervek
vezetőségében
időnként megvolt a hajlam arra,
hogy a kultúrmunkát lebecsüljék.
Ennek a megnemértésnek az oka
azonban benyomásunk szerint nem
csekély mértékben abban rejlik,
hogy az együttes nem tudta meggyőzni a vezetést a maga értékeiről, vagy legalábbis nem gondolt
arra, hogy ezen a téren is a tények,
a szemmellátható példa a legjobb
meggyőzés.
Nem volt kielégítő a kapcsolat a
Népi Együttes és az egyes kultúrotthonbizottságok
között sem.
A
bizottságok részéről nem egyszer
hangzott el — s nem mindig ok
nélkül, — a Népi Együttes vezetősége felé a kifogás, hogy a legjobb
erőket az együttes elviszi, ugyanakkor pedig a bizottságok általában véve nem keresték a kapcsolatot az együttessel. A jövő útja itt
is világosan rajzolódik ki: rövidesen létrejövő, az összes egyetemeket és a főiskolát átfogó kultúrotthonbizottság lesz a kultúrmunka legfőbb irányító
szerve,
amely összetételénél fogva is megtalálja majd a közvetlen összeköttetést a karokkal, illetve a hallgatókkal és a dolgozókkal egyaránt,
s mely a párt és az állami vezetés
segítségével és a kultúrmunkások
tevékeny közreműködésével
gondoskodik arról, hogy a kulturális
célkitűzések elvi tisztázottságban és
szervezetten valósuljanak meg. Ez
a bizottság azonban csak akkor végezhet jó munkát, ha a kari bizottságok is végre működni kezdenek
s a Népi Együttessel összhangban
mindent megtesznek azért, hogy
biztosítsák a kulturális fejlődés
előfeltételeit.
'
i
H. E.
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ÉRTESÍTJÜK
A
«SZEGEDI
EGYETEM»
OLVASÓIT,
HOGY
LAPUNK
M Á R C I U S 31-IG A Z
ALÁBBI
NAPOKON;
JANUÁR
26-ÁN, FEBRUÁR 9-én, FEBRUÁR
23-án, M Á R C I U S
9-én, S
M Á R C I U S 23-án JELENIK
MEG.
KÉRJÜK A
SAJTÖFELELÖSÖKET,
HOGY A
SZERKESZTŐSÉGBEN A MEGJELÖLT N A P O KON REGGEL 9 Ö R Á T Ö L , ESTE
6 Ó R Á I G V E G Y É K Á T A Z ÚJSÁGOT.

A III. éves fizika-szakosok
vizsgái
A harmadéves fizika-szakosoknak talán az elektrodinamika
jelenti a legnagyobb stúdiumot. Ennek egyik főoka az, hogy a tárgy
igen komoly
matematikai alapot
igényel. Sok alkalommal még
a
hároméves matematikatanulás
ellenére is maradtak olyan kérdések, melyeknek pontos megértése
matematikai szempontból,
még a
közeljövőre maradt.

elektrodinamikai

mák ellenére
sikerült
elég
jól megtanulni az anyagot: az
átlag négyes lett.
Ez kielégítőnek látszik. Csalódások inkább kellemesek voltak. A z
egyetlen gyengébb
eredmény egy
elégséges volt. Ebben az elvtársnő
is hibás: kérdeztük, hogy szükséges-e számára tanulópár és ő nem
adott konkrét választ, problémával pedig & csoport egyik tagját

Czuth Béla IV. éves
történész
hallgatót »Aetius élete, kUlönös tekintettel a bagauda
mozgalomra«
c. munkájáért és Serfőző Lajos IV.
éves történész hallgatót « A szegedi
munkásság helyzete és harca az
1929—33-as gazdasági válság alatt»
c. munkájáért a Magyar Tudományos Akadémia
ÍOCO—1000 forint
jutalomban részesítette.
AKADÉMIAI
JUTALOMBAN
RÉSZESÜLTEK
A TUDOMÁNYEGYETEMEN: di-. Fodor
Gábor
5000 forint, dr. Rédei László 4000
forint. Az Oktatásügyi
Minisztérium által: dr. Fodor Gábor 5000
forint jutalomban részesült.
1953. december hó végén kiutalt
akadémia; prémiumban az alábbiak
részesültek
az
Orvostudományi
Egyetemről: Tass Gyula, Idegklinika 800, Eisner Anna. I. ez. Belklinika 1500, Tiboldi Tibor Kórbonctani int. 1000, i f j . Hetényi
Géza
Élettani int. 150C, Kovács
Béla
Gyógyszertani int. 2500, Juhász Éva
Gyógyszertani int, 1000, Draskóczi
Pál Gyógyszertani int. 2000, Lakos
Antal
Gyógyszertani
int.
2000,
Lantos Judit Gyógysz. vegytani int.
1000, Stuhr Judit Gyógysz. vegytani
int. 1000, Szabó Sándor Orvosvegytan int. 1500, Kovács Ödön Szerveskémiai int. 3000, Pettkó Emma Orvosvegytani int. 2000, Kovács Endre
Orvosvegytani int. 1000, Matkovics
Béla Orvos vegytani int. 1000, Turay
Pál Orvosvegytani int. 1000, Lózsa
Albert Közegészségtani int.
1500,
Koller Katalin Közegészségtani int.
1000, Zlatarov Sztojcsó Bőrklinika
1000, Holió Mária Bőrklinika 1000,
Jáksó Gizella Bőrklinika 1000, Forró László Bőrklinika 1500, Ábrándi
Endre Bőrklinika 1000.
Az Egyetemi Könyvtár forgalma
az 1953. évben.
A Könyvtárba beiratkozott összesen 5291 látogató. Ezek közül 614
egyetemi dolgozó és 2390 egyetemi
hallgató vette igénybe a könyvtárat. Beiratkozott látogatók 96.470szer fordultak meg a könyvtárban
és 125.294 kötet könyvet használtak. Tehát átlagban egy látogató a
könyvtárat az év folyamán 16-szor
vette igénybe. Országos viszonylatban ez a látogatási szám a többi
nagy könyvtárakhoz
viszonyítva
nagyon jó. Ezenkívül tájékoztató
szolgálatunk az év folyamán 938
esetben nyújtott érdemleges segítséget az érdekelteknek. 97 témakörből pedig részletes irodalmi tájékoztató jegyzéket állított össze.
SZEGEDI
EGYETEMI K Ö N Y V T Á R
HÍREI
A
vizsgáztatás ideje alatt
a
könyvtár nyitvatartási idejét meghosszabbította. Most reggel 8 órától este 9 óráig lehet használni a
nagy olvasótermet. Az fegyetemi tudományos- és oktatómunka aktuális kérdéseivel kapcsolatban
két
irodalmi jegyzéket állított össze a
könyvtár. Az egyik a „Tudósképzésről" szól, a másik „ A z egyetemi
vizsgákról". Mindkét jegyzék
a
szovjet és népi demokratikus
országok élenjáró tapasztalatait hivatott széles körben ismertetni.

LENNIE

Horváth János docens elvtárs vizsgáztat
Évközben az évfolyam megfelelő
komolysággal foglalkozott a tárggyal.

i sem kereste fel. Ilyet a kővetkező
kísérleti fizika vizsgára nem en-i
gedünk meg.
Ezúton szeretnék az évfolyam
Nehézséget az okozott, hogy nagynevében
köszönetet mondani
részt az egyéni jegyzetünkre volelőadónknak, Horváth elvtárstunk utalva, ugyanis jegyzet kiadának az előadás színvonaláért,
sát nem engedélyezték, azzal az éra azért, hogy közvetlenségével siveléssel, hogy harmadévesek már
került neki a vizsgán is lámpatudnaik jegyezni. A segédkönyvek,
láztól mentes légkört
teremteni,
tárgyalásmódjuk miatt, alig vols ezzel is hozzájárult a jó eredmétak használhatók.
nyek eléréséhez.
A vizsga eredménye azt muGyulai József
tatta, hogy az említett probléI I
fiz.-mat. III. (2.)

Jláttuk,
Többször hallotta a Szerkesztőség, hogy az Ady-téri épületben
dolgozók részére szükség lenne egy
kis mosdóhelyiségre, ahol munka
után megtisztálkodhatnának. — A
szerkesztőséget is felkereste Sánta
István elvtárs az ott dolgozók nevében, s elmondta, hogy e mosdóhelyiséget el tudnák helyezni, , s
felszerelését is házilag lehetne biztosítani, tehát minimális, összegű
befektetéssel jobbá, örömteljesebbé
lehetne tenni a munkát. — Javaslatát mintha elfeledték volna. Még
máig se készült el a mosdóhelyiség.
A szakszervezet
hallgassa meg
Sánta elvtársat, s képviselje az
Ady-téri dolgozók kérését az illetékes szervek felé.

hallattak
hogy helyileg is tegyenek meg min->
dent a dolgozók jobb munkakörüln
ményeinek biztosítására.
Az Orvosegyetem hallgatói a legJ
utóbbi ösztöndíjat néhány napos
késéssel kapták meg, — s emiatt
több hallgató jogosan kérdezte, ki
a felelős ezért? — Ugyanis a pénz
megérkezése után a GH arra hivatkozott, hogy nem tudja élőkéi
szíteni az ösztöndíj elosztását.

A Gazdasági Hivatal vezetőinek
szem előtt kell tartaniok azt, hogy
a pénzt időben megkapják a hallgatók, s az ösztöndíj szétosztásával
járó munkának egy részét még az
ösztöndíj megérkezése előtt végez-;
zék el a pénzügyi szervek.
•
A Juhász Gyula Diákotthonban
a
nagyszobákat
kettéválasztják,
Az Irinyi Diákotthonban lévő
azért, hogy a hallgatók kényelmesebben legyenek elhelyezve, zavar- menzának nincs elég fedője, s így
talanabbul tudjanak tanulni
Ál- a tálaló helyiségben az étellel teli
nem
mind
tudják
lami vezetőinknek ez a terve csak edényeket
helyeselhető, de tervének kivitele- lefedni. Hallgatóinkkal való fokomegzése nem megfeleld. Ugyanis — zottabb törődés, a tisztaság
követeli, hogy menzavezetőink az
már mondhatjuk hónapok óta foilyen kicsinek látszó
hiányokat
lyik a munka; — s még mindig
is sürgősen szüntessék meg, s az
nincs teljesen befejezve, — s ép üzemélelmezési
központtól
igéa vizsgaidőszakban — amikor leg- nyeljenek megfelelő számú fedő-«
nagyobb szükség van a csendre — ket.
hogy hallgatóink elmélyülten tanulhassanak —
állandó kopácsolás,
zörgés zavarja munkájukat.
SPORT
Az illetékes vezetőknek gondoskodniok kellett volna, hogy a munKÉZILABDA
kát észszerűsítve — minél kisebb
December
hönanban
a
fzegedl
mértékben zavarja a vizsgákra ké- sportkörök t e r e m j i é z i l a b d a vlllámtor
szülést, s gondoskodniok kell ar- luit í-endezíek a rókusl t o r n a c s a r n o k ,
bo.". A H o n v é d j á t é k o s o k k a l
bővfljt
ról, hogy a további átalakítási Haladás
Egyetem II. csapata r y e r t e a
munkák ne zavarják a tanulást; i . -umtornat,
máeodik
a
Haladág
érezzék ezt fontos feladatuknak, Egyetem I.. harmadik a Haladás P e d
negyedik az Építők csapata.
mert a szobák szétválasztása, ajtók Főiskola,
A döntők igen szinvona'as
kemény
beállítása után a festés következik, I r f i V o m e t ho7tak. A II. csapat erőa
góllal
igen nagy hiba lenne, ha ez is hó- küzdelem után 16:15"re e g y
tudót: csak gyűzr i. A P e d
Főiskola
napokig eltartana.
is kemény küzdelem
után
szerezte

•

A József Attila
Diákotthonban
lévő mosódákban a dolgozók munkáját nagyban hátráltatja az, hogy
a mosás közben keletkező gázos gőzök elvezetése nincs megoldva. így
sokszor kínzó fejfájással kell a
munkát végezniök.
Érdeklődtünk
a műszaki osztálytól,' hogy mit lehetne itt tenni. Megtudtuk a következőket: Az egészségre ártalmas
gőzök, gázok elvezetésére már készítettek
tervet, amit
helyileg
tudnának kivitelezni, — elgondolásuk közel egy éve
megszületett,
azonban csak elgondolás maradt.
Miért nem készíti el a műszaki
osztály a védőberendezéseket gyakorlatban," amikor a
kormányprogramm és pártunk határozata
felhívta a vezetőség
figyelmét,

meg a

harmadik

helyet.

nélkülözhetetlen az agitációs
munkában
SZEGEDI

EGYETEM

A Szegedi Tudományegyetem, Orvosegyetem é s Pedagógiai Kötsfcola lapla
Szerkeszti a szer-kesztőblzot s á g
Kiadja: Az MI1P Egyetemi és FőUkolat
Pártbizottsága,
a
Tudományegyetem
rektora,
az Orvosegyetem
dékán la,
a Főiskola Igazga óla, a DISZ és •
Szakszervezetek
Telefon: 3 4 - 5 4
Ceongrádmegvei Nyomdaipari
Szeged 180
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