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A párttagoli kezdeményezése, javaslatai csali akkor,
s ott bontakoznak ki, ahol érvényt szereznek a pártdemokráciának, felkarolják az alulról jövő bírálatot,
támogatnak minden alkotó
kezdeményezést.
(A »Szabad Nép« 1955. november 27.-Í vezércikkéből.)

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ES Á PEDAGÓGIAI FOISKOLA LAPJA
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1955 december 7.

Áz HDP Központi Vezetőségének augusztusi
határozata végrehajtásával készüljünk
a pártvezetőségek újraválasztására

Ára 40 fillér

Látogatás F o d o r G á b o r p r o f e s s z o r n á l

Munkatársunk felkereste Fo— Általában nem ismerik szegedi előadását és az azt
dor Gábor elvtársat, a Szerves olyan mértékben, mint azt el- követő vitát, melyben
résztKémiai Intézet
igazgatóját, várnánk. Ezen a téren azon- vettek a szintén vendégként
hogy nem régen megtett kül- ban a helyzet egyre javul, töb- megjelent Haissinsky pjofeszPArlunk augusztusi hatá- életében ugyanúgy megkíván zetőségekre hárul még így !s földi útjának tapasztalatairól bek között éppen az egyre gya- szoron kívül Kiss Árpad és
rozata, mely egyetemeink poli- ják a második ötéves terv ránk a munka jelentős része. A ha- nyilatkozzék szerkesztőségünk- koribbá és rendszeresebbé váló Szabó Zoltán professzorok ¡s<
üze tározat végrehajtása különben nek. Fodor elvtárs munkatár- külföldi utak eredményeképpen. Az ilyen, s ehhez hasonló altikai helyzetével, eredményeink háruló feladatai, mint
értékelésével, s a párt politi- meink esetében. Míg azonban sem kampányjellegű, szaka- sunk kérdéseire az alábbiakban Egyébként az intézet eredmé- kalmak igen ösztönzőleg hatkájától történt jobboldali
el- ott a termelési tervek maradék- szos munkát igényel, hanem válaszolt.
nyeit elismerik oly annyira, nak az egyetemi hallgatóságra,'
álhajlás egyetemi megnyilvánu- talan teljesítése, az ipar mű- politikai tevékenységünk
— Milyen alkalomból került hogy például Karrer és Fieser mind sízakma« tanulmfnyaik
lásaival, azok
kiküszöbölésé- szaki színvonala emelésének landó fokozását, a tanulmányi sor Professzor Elvtárs külföldi tankönyve is ismerteti és mél- elmélyítése, mind
pedig az
tatja azokat.
vel foglalkozott, — hosszú idő- elősegítése lesz az új, meg- színvonal emelését, oktató- és útjára?
idegen nyelvek tanulása szemerősített
pártvezetőségek
muntudományos
munkánk
állandó
re megszabja politikai mun— Miben látja a külföldi pontjából. Éppen ezért hasz— A Kelet-németországi Kékájának elsődleges
politikai javítását követeli meg.
kánk irányvonalát.
nosnak tartanám, ha ilyenekre
utak
jelentőségét?
miai
Társaság
lipcsei
kongAz egyetemi munka megja- resszusára meghívtak. Oda hat
e g y e gyakrabban kerülhetne
A határozat
főfeladata- feladata, — nálunk az augusz—
A
külföldi
utak
jelentőhatározat által megszabott vítására irányuló határozat fosor.
i ként a hallgatók eszmei, tusi
irányelvek vatórati)/iltása adja lyamatos megvalósítása közben tagú magyar delegáció utazott sége mind tudományos, mind
politikai
színvonalának politikai munkánk gerincét.
— köztük Szabó Zoltán és pedig politikai
szempontból
— Milyen előadást tartott a
új
feladatok
megoldása
elé
is
emelését jelöli meg, mert
Kiss Árpád professzorok
— igen nagy. Ezek az utak a kongresszuson?
állítja a vezetőség újraválasz- melynek
vezetésével
bíztak
? az
elmúlt években az
legalkalmasabbak
arra, hogy
Azt jelenti-e a vezetősé- tása, annak előkészítése párt— A kongresszuson egy el; egyetemi munka leggyengek újraválasztása, hogy szervezeteinket. E feladatok a meg. Ezen kívül több Kelet-és eloszlassák a nyugati tudósok méleti tárgyú előadást tartot1 gébb pontja a politikai nerégi vezetőségeink alkal- tömegek közötti politikai ne- Nyugat-németországi egyetem, előtt azokat a téves hiedelme- tam,
illetve főiskola meghívására kot melvpket
hazánkkal kao- IT'" S e g y i p a r i Í e l l e gűnek
velés volt.
matlanok voltak feladataik velőmunka
megjavítását,
a
™ i y < ?ismertek.
= e , L t 2 Z aEzen
p „ n a té társszerzője voltam. Mindkét
betöltésére?
Egyáltalán párttagságon túl tömegszerve- előadásokat tartottam Jéná- l^'i
Ennek okai a következőkre vecsolatban
Münsterben, ren a múlt évhez képest már téma a népgazdasag szemnem! Azt jelenti csupán, zeteink tagjainak aktivizálása ban, Berlinben,
zethetők vissza:
pontjából is érdekes. E tekinhogy szükséges olyan elv- növelését is megkövetelik. El- Darmstadtban és Stuttgartban, is javulást találtam. Szakmai tetben különösen a furán kéAz 1953 júniusi hatarozat
valamint Prágában is.
társakkal — közöttük meg- sősorban azt kell
jobboldali eltorzitása az egyeszempontból pedig személyes miáról folyt vitára gondolok,
elérnünk,
tel''" számú fiatallal és hogy a pártonkívüli
— Milyen témákról
tartott találkozások, a termékeny esz- mely a hazai furfurol értékesítemeken, s Szegeden is éles
dolgozók
nővel — megerősíteni a is szívügyüknek tekintsék az előadást?
formában jelentkezett. Az admecserék miatt felbecsülhetet- téshez is segítséget nyújt és
vezetőségeiket,
kik
az új pártvezetőségek tagjainak
dig közömbös rétegek egy rékong- később a műszál
— Legújabb eredményeink- len értékűek. Külföldi
előállítás
utóbbi időben pártunk po- kiválasztását olymódon, hogy ről összesen nyolc előadásban resszusok alkalmával ismer- szempontjából is fontos lehet.
szének megélénkült
politikai
litikájának
végrehajtásá- véleményükkel,
érdeklődése jobboldali aktivijavaslataikkal számoltam be. E nyolc elő- kedtem meg számos szovjet Ez a téma egyébként különöban vállalt tevékeny rész- járuljanak hozzá a legalkal- adás tárgyát a következő há- tudóssal is, közöttük Nyeszme- sen kedves számomra, mert
tásban csapott át. „Megerősövételükkel
bizonyították masabb párttagok jelöléséhez. rom nagyobb témakör részei janov-val, a Szovjetunió Tu- ebben intézetünk fiatal diákdött a .minden rossz' elmélet,
be pártunk s a szocializ- Pártunk ugyanis népi demo- képezték. A scopin szintézise dományos Akadémiája elnöké- köri munkájának eredménye
a túlicitálás, tagadták a szomus építése ügye iránti kráciánk vezető ereje, a szo- és biogenezise, a nitrogén atom vei és B. A. Arbuzov akadémi- is benne van. Mészáros Lajos
cialista iparosítást és mezőhűségüket.
gazdaság
kollektivizálásának
cialista építés motorja, — s szeteokémiája és a glükozamin kussal. Több tudós — többek tanársegéd vezetésével II. és
szükségességét és helyességét."
Az eddigiekből következik, így ők is érdekelve
Stevens
professzor V. éves vegyészhallgatók épívannak térkémiája. Ezen előadásokban ¡között
De támadás indult
egyetemi hogy a pártvezetőségek újra- abban, hogy a legmegfelelőbb, ismertetett
eredményeink el- (Wayne Egyetem,
Egyesült tettek meg olyan
folytonos
politikánk fontos eredményei, választásának
előkészítését általuk is becsült és szeretett éréséhez elsősorban Tóth Jó- Államok) — fejezte ki kivan üzemi reaktort, mellyel új ela kötött tanrend, a hallgatok nem szervezési, hanem politi- dolgozók kerüljenek pártszer- zsef, Kovács ödön,
Koczor ságát, hogy látogatást tegyen járást dolgoztak ki a furán
szociális összetétele, a marxiz- kai feladatnak kell elsősorban vezeteink élére.
egylépéses előállítására.
István, Vincze Irén és Hal- nálunk.
mus—leninizmus,
az
orosz tekinteni. Az előkészítés idő— Hogyan értékeli a budamos Miklós
munkatársaim
A
jelölésnél
minden
eset— Milyen külföldi utazásonyelv és a katonai ismeretek szakában úgy kell politikai
pesti
Vegyészkongresszust?
ben a politikai, szakmai cs nyújtottak segítséget.
oktatása ellen is. Felélénkültek munkánkat végezni, hogy az
— A novemberben megtar- kat szándékozik tenni a jövő
—
Milyen
visszhangja
volt
erkölcsi szempontok egya nacionalista, soviniszta, ir- továbbra is, sőt, fokozott lentott budapesti
Vegyészkong- évben?
az előadásoknak?
sége érvényesüljön!
redenta, antiszemita
nézetek, dülettel bekapcsolja
párttag— A budapesti Vegyészresszus
a
legnagyobb
jelentő— Az előadásokon igen soKülönös gondot kell arra
s a narodnyik ideológia.
jainkat, oktatóinkat és hallgaségű volt a magyar kémia ed- kongresszus miatt az idén nem
kan
jelentek
meg
és
azokat
fordítanunk,
hogy
egyetemi
A felsoroltak azonban nem tóinkat az augusztusi határodigi seregszemléi közül. Eh- tudtam eleget tenni egy frantekintélyé- termékeny vita követte. Ennek hez* jelentősen hozzájárult az cia meghívásnak, remélem
csupán a hallgatóságban rejlő zatból adódó feladatok megva- pártszervezeteink;
a
illusztrálására
megemlítem,
okok miatt következtek be, ha- lósításába. Oktatóink növekvő nek növelése végett nagy tua körülmény is, hogy a kong- jövő évben sor kerül franciahogy
a
berlini
Humboldt
aktivitását
előadásaikon
ke- dományos múlttal rendelkező,
nem azért, mert
resszuson 24 külföldi tudós országi utamra, melynek során
helyet egyetemen tartott előadás vitá- vett részt baráti és nyugati or- Montpellierben, Párizsban és
az oktatás, a párt- és a resztül is a hallgatók fokozot- vezető. professzoraink
ja
során
merült
fel
a
gaterslekapjanak
a
vezetőségekben,
s
társadalmi szervek, vala- tabb materialista szellemű neber.i Akadémiai Kutató Inté- szágokból egyaránt. Nagy ré- Ntamcy-ban tartanék előadást.
mint az állami szervek velésére használjuk fel. Fog- a pártbizottságban.
zettel
való együttműködés gon- szük — mintegy húszan — Ezenkívül Prágában, illetve
ü j egyetemi
pártvezetősé; munkája nem biztosította lalkozzanak a vizsgák közvetdolata.
A lipcsei előadásról a előadást is tartott. A kongresz- Gaterslebenben kellene részt- •
megfelelő mértékben
a len küszöbén azokkal a hallga- geink feladata lesz a továbbinapilapok
is beszámoltak. (A szus eredményeihez sorolhatók vennem egy-egy Szerves kése- akban azt biztosítani, hogy
! hallgatóság és a tanszc- tókkal, akik ezt igénylik,
Neues
Deutschland
október azok a látogatások is, melye | miai symposiumon. Mindenekhallgatóiból jó
le- egyetemünk
| mélyzet politikai, erkölcsi gítve őket a nehézségek
ket a hazánkban tartózkodó előtt pedig azt remélem, hogy
kommunistákat, a népi demo- 26-i száma a többiek között a külföldi vendégek egyeteme- jövőre sor kerülhet
küzdésében.
' nevelését.
régóta
következőket
írta:
kráciához
hű
marxista—leniA Központi Vezetőség hatáinken tettek. Igen értékesnek esedékes Szovjetunióbeli utamA cél tehét
az,
hogy nista szellemű értelmiségieket,
„Fodor professzor : . , elő- tartom pl. Szpicün professzor ra is,
rozata,
mikor
megállapítja
nevel- adása az ez évi kongresszuson
a vezetőségválasztások kiváló szakembereket
hogy az egyetemeken előállott most
is rendkívüli érdeklődésre tahelyzetért az Oktatásügyi Mi- előtt se álljon meg, hanem jünk.
pártunknak
az
Gulya Károly,
lált.; ." (Szerk.).
nisztérium, s az egyetemek ve- növekedjék
Sikeres nevelési ankét
a Tudományegyetemi Párt— Mennyire ismerik Németzetői voltak felelősek, leszöge- egyetemi munka megjavítására
irányuló
politikájának
végvégrehajtóbizottság
országban a magyar
kémiai
zi, hogy a helyzet megjavítasa
az Orvostudományi Egyetemen
szervezőtitkára
tudomány
eredményeit?
érdekében ezeknek a szervek- rehajtása, mert az új pártvenek a munkájában kell váltoA Szegedi Orvostudományi | tanár és a hallgatók
közötti
zást elérni — elsősorban azEgyetem
november 29-én, helyes viszony, milyen nagy
kedden délután 6 órakor tar- jelentősége van a tanár, tekináltal, hogy megerősödjék
az
t&rgyi
tudásának,
totta a Bőrgyógyászati KUni- télyének.
egyetemek életében a párt vezető szerepe.
ka zsúfolásig megtelt tantér- vonzó egyéniségének
és a
Minden félreértés elkerüléez
idei
második
nevehallgatók bizalmának. Taglal1955. november 11-én in- ' már a felhők felett voltunk , milyen az a román stílus. La- mében
J^J
a
n
k
é
t
j
á
t
"
Az
ankéton
az
se, s ezzel kapcsolatban a keta azt a kérdést is, hogy miel Budapestről
re- és a nap gyönyörűen
sütött, kásunk az „Ambarador"
11 ¿loníár-« tudomány
(„Hrmánv oktatásán
oktatásán ként
kell a tanári magatar.ringő pletykák leszerelése ér- dultunk
pülővel. A DISZ K. V. által , Rendkívül
nyugodt
légköri ! emeletes
épületében
volt. élenjáró
és a tanári magatartáson Ke- tást sikeresen az egyes nevedekében szükséges még egy- delegált küldöttség 3 tagból viszony
volt egész
utu.ik ! Ebédnél a
menza-ebédekhez resztül
történő nevelés kérdé- lési célok szolgálatába állíszer leszögezni a Központi Ve- állt. Budapestről, Pécsről és alatt, úgy látszik tisztába volt szokott gyomrom,
meg kell sei kerültek
megvitatásra. A tani. Elsősorban a politikai
zetőség
határozatának
egy Szegedről
kerültünk
össze, azzal, hogy kezdők utaznak, állapítani,
hogy
derekasan
referátumot
Rávnay Tamás ' nevelésre kell nqgy súlyt hepontját, mely ezt mondja: »Fo- egy fiú és két leány.
i Három és fél óra alatt értünik állta a sarat. Ahogy
most
egyetemi tanár, a bőr. és ne lyezni. Ezzel a kérdéssel azon.
kozatosan ki kell cserélni
Én kétszeresen is nagy él- Bukarestbe,
holott
végig
az
visszagondolok
a
hat
fogásos
mikórtani
klinika igazgatója ban nem foglalkozott, mert
azokat az oktatókat, akik mény előtt álltam. Soha nem
érzésem volt, hogy csiga- ebédekre és vacsorákra, ma- tartotta.
ezt az első nevelési ankéton
nem képesek az egyetemi voltam külföldön és nem is az
lassúsággal haladunk
előre. gam is elcsodálkozom:
hoKukán Ferenc dékán részlehallgatók politikai nevelé- utaztam repülőn. Mivel
az A repülőtéren
A
neves
előadó
mélyenvirágcsokrok- gyan is bírtam annyit enni?
sére, vagy kellő színvo- utóbbi közelebb állt hozzánk, kal vártak
szántó előadásban ismertette tesen tárgyalta már. Kitért
bennünket,
az Ott
tartózkodásunk
ideje
azonban az erkölcsi nevelésnalú
oktató-tudományos így először a repülővel való UTM Központi
Bizottsága alatt igen dús
programunk a kérdést. Előadása első felémunka végzésére».
utazás izgalmai töltöttek el, Külügyi Osztályának vezetője volt. A cél nemcsak a» egye- ben a tudományos oktatás re. amelyben az oktatói m a gatartásnak,
példamutatásAkik tehát felelőtlenül,
az nem mintha a célt elvesztet- és még két elvtárs.
temek megismerése volt, ka- módszereit elemezte. Hang- nak hasonlóan alapvető szeoktatók tömegeit érintően be- tem volna szem elől. Sok /ót
súlyozta,
hogy
tudatosítani
Nagyon szép autókkal
ro- nem üzemekben,
múzaumokrepe van. Előadása befejező
szélnek erről továbbra is, — és sok rosszat hallottam már hantunk végig a még szebb
Szinte kell az ifjúságban: tanulni részében arra mutatott rá,
azt ismerik be, hogy ők maguk az ilyen utazásról, így hát na- úton, a Rózsák útján. Két sor- ban, stb. is voltunk.
kötelesség, ezen felül pedig
egy
percet
sem
hagytunk
kialkalmatlanok. Az ötéves ká- gyon vártam. A gép szép sí- ban fa és széles út szélén vivállalni
hazafiság. hogy milyen módszerekkel lehasználatlanul.
Éjjel
3—í áldozatot
derfejlesztési
terv
ugyanis mán felszállt és
megállapí- rágágyak, rengeteg rózsabo- óra
Az oktatónak arra kell töre- het az oktatói magatartás nekörül
feküdtünk
és
fél
elsősorban fejlesztést
jelent, tottam, hogy semmi különös korral. Tavasszal milyen szép
kednie, hogy felébressze hall- velő hatását a tanítás egyea
s csak bizonyos esetekben mi- nincsen benne. Persze igen lehet, amikor így is szép volt! 9-kor keltünk fel. Már az első gatóiban a tárgyszeretetet és alakjaiban a legsikeresebben
nap elmentünk
autóval
vánőségi cserét.
érdékes volt eltávolodni
a Az az elvtárs, akivel
egy rost nézni. A Sztálin parknál azt azután hivatósszeretetté érvényesíteni. Ezzel kapcsoföldtől és látni, hogy lent autóban
ültem,
elmondta, kiszálltunk. Ez a parik Buka- kell fejlesztenie. Erre a fel- latosan megemlítette a vizsPáliunk Központi Veze- minden kisebb és kisebb lesz. hogy ezt az utat a
adatra jó oktatók szükségc- gák nevelő erejét is.
fiatalok,
tősége határozatot hozott a Állandóan
tekingettünk
le- talán inkább szerelmesek út- rest egyik legnagyobb parkja, sek. Érvényes ma is a régi
Az értékes referátumhoz
egy
tó
partján
fekszik,
frande sajnos
egyáltalán jának is nevezik és, hogy egy
igazság: „nincs unalmas tárgy, több hozzászólás hangzott el
párt vezetőszerveinek a demo- felé,
megállapítani, igen kedves táncdal, is van cia stílusú. Jó egy órát sétál- csak rossz előadó". Részlete- és ennek során szób^kerültek
kratizmus alapján történő új- nem tudtu/c
győ- sen foglalkozott a betegágy
hol
járha- róla. Később hallottuk is, sőt tunk és meg voltunk
raválasztására. Az alapszeiVe- hogy körülbelül
ződve ai+ól, hogy jó nagy te- melletti oktatás kérdésével. az oktatószemélyzet részére
Tiszán- táncoltunk is rá.
zeti vezetőségválasztások 1956 tunk. Még a jó öreg
tartandó rendszeres módszerismerkedtünk
meg,
január elején kezdődnek, egye- kat is alig ismertük fel. KéA szállodáig az út elég rülettel
tani előadások és az orvosde
amikor
az
ott
lévő
térkéRávnay
professzor
nagysinehéz
temünkön azonban
december sőbb már nem volt
hogy kerű előadásának második fe- tanhallgatók kiegészítő kolléhogy
Erdély hosszú volt, így Bukarestből I pet megnéztük,, láttuk,
közepén, hogy ezzel a vizsga- megállapítani,
giumai.
egy
részt
láthattunk
is.
Neegy
nagyon-nagyon
>kis
részt
lében a tanári magatartáson
időszak megindulása előtt biz- felett járunk. Gyönyörű volt! kem azonnal feltűnt a sok fa
láttunk belőle. Az
elvtársak keresztül
hó fehértörténő
nevelés
Az elnöklő Kukán dékán
tosítsuk az új, szilárd pártve- A hegycsúcsokon
hogy bi- módszereit tárgyalta. Foglal- bejelentette, hogy gyümöllett mindenütt és végre igazi és park. És milyen szépek! De pedig elmondták,
zetést.
jobban zony sok időt venne igénybe, kozott a fegyelem kérdésével csözőnek látszik egv olyan
nagy hegyeket láttunk! Igaz, talán a házak még
A pártvezetőségek időnként hogy amikor
Mindig
ilyennek hogy bejárjuk a parkot, még és a nevelőmunka sikerének ankét megrendezése, amelyen
emelkedtünk, tetszettek!
történő megújítása, cserélése
képzeltem a mesepalotákat, a ők sem voltak mindenütt. A egyik alapvető feltételével, az ifjúság ís belekapcsolódik
és erősítése a bennünket ál- rosszabb volt tíz fel.és leszál- \ kacsalábon
forgó
kastélyt, tolmács elvtárs állandóan ve- nevezetesen az oktató maga- az oktatási, nevelési kérdélandóan új, nagyobb felada- lásnál A magasságmérő
ép- j Később is akárhová
mentünk, lünk volt, de azért e nemzet- tartásának,
példamutatásá- sek megtárgyalásába. Ez igen
tok elé állító életnek, a szocia- pen előttem volt, így mindig mindig néztem
a
házakat, közt nyelvet, t.i. a
mutoga- nak, a hallgatókra történő rá- pozitív lépés lesz a? Orvoslizmus építésének is törvény- tájékoztatást
nyújthattam
a nem tudtam kikerülni
bűv- tást elég
jól
megtanultuk. hatásának problémájával. Vá- tudományi Egyelem életében
szerűsége. A pártvezetőségek többielsnek, hogy hány méte- körükből Azt hiszem,
soha (Befejező rész következik.) zolta, hogy milyen legyen a és erre a vizsgaidőszak befe-<
újravála6ztását
egyetemeink' ren vagyunk. 4000 méternél nem fogom
elfejteni,
hogy
Kalocsai Elvira
jó egyetemi oktató, milyen a jezése után sor kerül.

Emlékezés romániai utunkra
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E g y i k legfontoMbb politikai feladatunk
néhány hót
Választ el egyetemi életünk
fontos szakaszától: rövidesen
megkezdődnek a vizsgák az
egyetemeken és a főiskolán.
Már csaknem mindenütt kijelölték az egyes vizsgák időpontját; minden adminisztratív előkészület megtörtént.
Ezek az adminisztratív intézkedések a maguk nemében
kétségtelenül fontosak,
de
nem ez a döntő. A vizsga-periódus sikeres végigharcolá•tóhoz
kétségtelenül Jóval
többre van szükség s mindenekelőtt igen fontos
feladat
hárul pártszervezeteinkre
a
munka politikai
alátámasztásában.
Vegyük szemügyre
ezeket a feladatokat
A vizsgák jóval többet jelentenek, mint a félévi munka számszerű, kvantitatív lemérését. Jelentik azt is, hogy
a hallgatóságnak az egy vagy
•több féléven keresztül hallgatott és részleteiben feldolgozott anyag
szintetizálására
kell törekednie. Jeles osztályzatot csak az a hallgató kaphat, aki feleletében arról tanúskodik. hogy a feldolgozott
anyag belső összefüggéseit ismtrrl és önílló
alkalmazásában kellő biztonságot
mutat.
Hasonlóan szigorú
követelmények vannak
»
többi
eredményes érdemjegy megállapításánál is. E cél megvalósítása csakis komoly,
elmélyedt
munkával,
megfeszített akarattal
lehetséges.
Hallgatóságunk
minden
erőfessitését erre a fel, adatra összpontosítani, ez
első és legfontosabb telj adata
pártszervezeteink-,
j nek. A népnevelő-gárdán
j keresztül mutassanak rá
j. arra, hogy munkásosztá\ lyunk nap-nap után újabb
! hőstettekkel veszi kt ré; Mót a munka frontján ae
«rszágépitésból, dolgozó pa1 rasztságunk és a néphez
| hű értelmiség szintén ereje
| legjavát adja, épp egyetcj mi ifjúságunk ne venné ki
i részét a maga területén a
| kemény munkából? Ifjúságunk fiatalos lendülete
i hatalmas erőt jelent, össsci pontosítsuk azt a céltudatos, koncentrált tanulásra,
a tudás egyes erődítméj nyeinek meghódítására és
; a siker nem maradhat el.
Különös figyelmet kell fordítandók
pártszervezeteinknek, népnevelőinknek a munkás- és
paraszt-származású,
valamint
a
szakérettségis
hallgatókra
Az ő szilárd
helytállásuk és példamutatásuk rendkívül lényeges e nehéz' periódusban. Azt várjuk
tőlük, hogy teljes erőbedobással küzdjenek a minél
jobb eredményért, küzdeniakarásuk ragadja magával az
évfolyamok egészét és lelkesítse őket minél jobb munkára.

Népnevelőink fontos

feladata, hogy a tanuláson
belül felhívják a figyelmet
az ideológiai felkészülés fontosságára. Ezeken a vizsgákon hallgatóink arról tesznek tanúbizonyságot, hogy
szocialista építésünk
szakemberei lesznek, olyan szakemberek, akik szaktárgyuk tudása és szeretete mellett ismerik a társadalom fejlődéstörvényeit,
szlyvel-léleklcal
vesznek részt társadalmunk
építőmunkájában,
ismerik
annak perspektíváit.
Minden erőt a
tanulásra,
ifjúságunk felé ez a jelszó.
A vizsgák azonban nemcsak
ifjúságunk,
hallgatóságunk
munkájának fokmérői,
hanem előadóink, professzoraink munkájának is. A vizsgákon derül ki, mennyire
volt eredményes az előadásokon, gyakorlatokon használt
pedagógiai módszer, a konzultációion a
hallgatókkal
való foglalkozás.
Ebből
a
szempontból még komoly lehetőségeink vannak a vizsgákig és erre kell pártszervezeteinknek előadóink, tanszemélyzetünk figyelmét felülivniok. Különös figyelemmel
és segítőkészséggel kell fordulnunk munkás-, parasztszármazású és szakérettségis
hallgatóink
felé.
Fokozott
gondoskodásunk
és támoga
1 ásunk segítse legyőzni azo
kat az alcadályokat, amelyek
skár a hiányosabb előképzettség.
akár a mostohább

családi körülmények következményei. A
hallgatóság
vizsgára való
felkészülését
segítő igyekezet
sokszorosan
megtérül: a jobb vizsgafeleletek, hallgatóink biztosabb
tudása
munkánk eredményességét jelzi. Ne
négzük
közömbösen vizsgákra készülő fiatalságunk erőfeszítéseit,
nyújtsunk segítő kezet cs
az eredmény: nagyobb tudás, jobb vizsga. Pártszerveseteink munkáját az okUtók között elsősorban ez
a szempont határozza meg.

Pártszervezeteink

politikai feladata a vizsgaidőszakban igen sokrétű. Az
előbbiekben a két legfontosabb agitációs feladatot jelöltük meg, a továbbiakban
azonban nem kevésbé fontos
feladatokra kívánjuk felhívni
a figyelmet.
Az első a DISZ kérdése.
Közismert tény, hogy a vizsgaidőszakban
DlSZ-szervezeteinket a z a veszély fenyeaeti,
hogy szétfolynak, elvesztik átütóerejüket. Ezt a
már sokszor tapasztalt jelenséget el kell kerülnünk, nem
szabad megengednünk,
hogy
a DISZ épp tűkkor gyengüljön
meg, amikor munkájára
a
legnagyobb mértékben
szükség van:
a vizsgák
előtti
munkára telkesítés, az évfolyamok egymást segítő
kollektívájának
kialakítása fontos DISZ-feladat
ebben
az
időszakban. Ezt a célt csak
úgy érhetjük el, ha a vizsga-periódusban fiatal tanszemély zeti
DISZ-vezetőségi
tagjaink a munka oroszlánré-

szét vállalják és így biztosítják a DISZ-munka zavartalanságát, valamint a hallgató
DlSZ-funkcionáriusok alapos
vizsgára való felkészülését.
Pártszervezeteink politikai
tevékenységét a jelen vizsgaidőszakban még egy rendkívül fontos feladat határozza
meg: a vezetőségválasztás.
E
kérdés
jelentőségével
itt
nem kívánunk
foglalkozni,
erre más helyen sokkal részletesebben fogunk
visszatérni, csupán a vizsgaidőszak
feladataival való összekapcsolás&ra kívánjuk párszervezeteink figyelmét felhívni.
A vezetőségválasztás
országszerte új munkai endttletet, növekvő politikai
aktivitást
hoz magával.
Nekünk az a feladatunk,
hogy e felelősségteljes feladatot úgy oldjuk meg,
hogy közben a vizsgákra
valló felkészülés munkája
is minél intenzivebb legyen, az üzemek munkasikerekről szóló Jelentéseivel egyidőben ml is jó
vizsgaeredményekről számolhassunk be az ország
közvéleményének.
Pártszervezeteink az előttük álló hatalmas feladatokat
csak úgy tudják
sikeresen
megoldani, ha ezek végrehajtásában pártcsoportjaink
kellő öntevékenységgel
működnek közre. A vezetőségek feladata a munka megszervezése és ellenőrzése, a döntő
láncszemet azonban a pártcsoportok fokozott aktivitása
Jelend;
Pauncz Rezső
egyetemi docens

Dokumentumok a Horthy-korszakból
Kommunista munkástfjakat állított elő a budapesti rend6r ség
—
A rendőrség politikai
tályának tudomására jutott,
hogy kommunista ifjúmunkások „Bőripari Munkások
Sport Klubja" címen be nem
jelentett egyesületet alakítottak és az Erzsébet körút 21. számú házban helyiséget béreltek A detektívek
megállapították, hogy a munkások éjszaka gyülekeznek az
említett helyiségben. Az elmúlt éjjel razziát tartottak a
klubban, ahonnan 66 fiatalkorú munkást állítottak elő
a főkapitányságra.
A
kibérelt
helyiségben
55.000 röpcédulát foglaltak
le. Ezek között volt több, a
„Vörös diákhoz" című röpirat, amelyben felhívják a
kommunista diákokat, hogy
jelenjenek meg azon a tárgyaláson, amelyen a törvényszék a nemrég letartóztatott

kommunista
diákok ügyét
tárgyalja és ott rendezzenek
botrányt. Olyan íveket ls találtak. amelyben tiltakoznak
az Amerikában letartóztatott
0 néger halálraítélése ellen.
Ezeknek aláírása „Magyarországi Ifjúmunkások Kommunista Pártja". Megállapították azt is, hogy az előállítottaknak semmi közük sincs
a bőripari munkásokhoz.
A Gyöngyvirág utca 16.
számú házban a rendőrség
előállított egy egyetemi hallgatót. A diák lakásán felhívásokat találtak, amelyek arra izgatták a lakókat, hogy
május elsején ne fizessenek
házbért. A rendőrségen most
folyik a letartóztatottak kihallgatása.
(Szegedi Uj Nemzedék.
1932. március 25. péntek.)
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pártszervoseténok munkájáról
Am UUolat
páHemmrveme'efc az Iskolák munkájában
komoly szerepet töltenek be.
Ha jó és erős a pártszervezet,
és kellő politikai és szakmai
felkészültséggel
vezeti a pedagógus-kollektívát, akkor ott
az ohtató-nevelő munka színvonala is emelkedik.
A gyakorlógimnáziumok
sajátos
feladatából következően pedig rendkívül fontos egy erős
és jól működő pártszervezet
léte, mert az iskolában gyakorló tanárjelöltek csak úgy
tudnak igazán jövendő életpályájukra elkészülni, ha nívós, valamint szakmai és wt*
lAgnézffti íe&tntetben is meggyőző. s mind
tartalomban,
mind formában
kifogástalan
órákat látogatnak.
Az iskolai pártszervezeteit
létrehozásénak helyes volta
ma már senki előtt nem kétséges. És mégis talán az iskolai pártszervezetek azok,
amelyek minden iskolai év
elején a legkomolyabb
problémákkal
küzdenek.
Miből adódnak ezek a problémák? Abból, hogy a legjobban dolgozó
párttagokat
az új iskolai évben új beosztásokba helyezik A jó munkát
végző párttagok távozása pedig mindig hosszabb-rövidebb
ideig tartó lanyhulást idéz
elő a pártszervezet életében.
Nézzük meg e probléma
szempontjából a két gyakorló-gimnáziumot A pártszervezetnek a tavalyi év elején 12 tagja volt. Az idei iskolai év kezdeténe ez a szám
7 főre csökkent. Tehát 5 párttagot helyeztek el szeptember
l-ig az alapszervezettői, s
mindössze egy párttagot helyeztek ide.
Érdekes
azt Is megnézni,
hogy miként alakult a két iskola pártcsoportjának a létszáma. A Radnóti-gimnáziumban tavaly év végén —
kollégiumi beosztott párttagjainkat nem széntftva — 1
párttag és 3 tagjelölt volt, a
Tömöckény-leánygimnáziumban pedig 4 párttag. Szeptember elsejével a Radnótigimnáziumban 3 párttag és 2
tagjelölt, míg a Tömörkénygimnáziumban mindössze 1
párttag maradt. Tehát: a tavalyi gyengébb .pártcsoport
megerősödött, viszemt a tavalyi — viszonylag jónak mondható — pártcsoport az idén
meg sem
alakulhatott.

tén nagyon sokat vár a? iskolai pártszervezetek segítségétől. Alapszervezetünk taggyűlésen vitatta meg az új
tanévnyitó rendelet célkitűzéseit, és
munkatervében
megjelölte azokat a feladatokat, amelyek
elvégzésében
nagy szerep jut az iskola
a lapezervezetének.
illetve
párttagjainak.
A tanulóifjúság
fegyelmének megjavítása érdedében az állami vezetővel együtt
készítette el a pártszervezet
vezetősége a Tanulói Szabályzatot és a Házirendet. A pártszervezet az állami vezetéssel karöltve annak a célnak
az elérésére törekszik, hogy a
pedagógus-kollektíva
egységesen alkalmazza
módszereit,
eljárásait, a jutalmaaáaoknak
és a büntetéseknek azt a formáját, melyeket követelményeinknek és céljainknak elérése érdekében
közvetlen
használni tudnak.
Ugyancsak célul tűzte ki az
ifjúság világnézeti,
politikai
neveléséneJc
eredményesebbé
tételét is. Ennek érdekében a
DISZ-ezervezetekben heti egy
alkalommal politikai
félóiát
| tartunk, melyeken az oöztály!
főnök kartársak is résztvesznek. Hathatósan támogatjuk
a szakszervezetet, mely a tanároknak heti ^gy alkalommal politikai órát tart, melyen egy-egy probléma megvitatása után egyben a DISZ
politikai óra anyaginak a kér.
déteít is megtárgyaljuk.
A
nevelők ezenkívül résztvesznek a kéthavonként rendezett
állami ideológiai
oktatásban,
melynek eredményesebbé tételéhez a pártszervezet is segítséget ad.
A politikai nevelő munka
alig három hónap után is jó
eredményeket érlelt. Ifjúságunk fegyelme javult és politikai tájékozottsága is ¡pkkal
ióbb az előző éveknél A nevelőtestületek is tudatosabban látják helyüket a szocializmus építésében, és nevelőmunkájukban is több a meggyőzőerő, mint a múltban.
Nagyon sok még a tennivalónk a munkás- és paraszt-

A pártszervezet természetesen nemcsak új párttagok behelyezését várja, de a tanári
testületeken belül ls igyekszik helyes káderpolitikával,
káderneveléssel építeni a pártot. A Radnóti-gimnázium két
tagjelöltjének taggá való felpártmegnyilatkozás
látott vétele folyamatban van. s
napvilágot a román hivatalos ugyanakkor a Tömörkénysajtóban, amely a mult év 1 gimnáziumiban is jelentkeztek
esztétikai és kritikai állás- tagjelöltfelvételi kérelemmel.
foglalásait fogja össze. A cik- ' Ugyancsak várható — a megket a magyar nyelvű román induló politikai nevelőmunka hatására — a Radnótlsajtó is átvette.
!
gimnázium testületében is a
•
társadalmi munkára való foA csehszlovák vadászok is kozottabb hajlandóság, s ezigyekeznek minél jobb ered- által a párttaggá nevelés leA varsói Mickiewicz
Mú- ményeket elérni. Egyre újabb hetősége.
zeum 15 kiállítást
szervez állatfajtákkal népesítik be a
Nagyon komoly feladatok
köztük
Lengyelország különböző vá- vadászterületeket;
Csehszlovákiában várnak a pártszervezetre a
rosaiban. A kiállítások anya- külföldi,
gát bemutatják
majd
a már akklimatizált állatfaj- pártépítésen kívül is. MakaSzovjetunióban, az Egyesült tákkal is. Gottwaldov kerü- renko azt írja, hogy a pedavéletlen
Államokban, Franciaország- letben pl. 50 muflont és — gógus-közösség nem
értelemmel
ban, a Német Demokratikus egyelőre kísérletként — né- alakulat, hanem
harmonikus
«Köztársaságban, Olaszország- hány #jyöngytyúkot helyeztek összeállított
gésznek kell lennie. Ez másban, Svájcban, Törökország- ki a terepre.
ként azt jelenti, hogy az isko•
ban és más államokban is.
lai pártszervezetnek
tudatos
*
Szergej Nyikolajevics
Ster- és tervszerű
munkával segíA kapitalista
Csehszlová- gejev-Censzkij,
a
szovjetöszkia jóformán egyáltalán nem orosz írók nesztora most ün- tenie kell a tantestület
szetételének
az
alakulását.
törődött az árvák nevelésé- inepli 80. születésnapját. Tol- Arra kell törekedni, hQgy ne
vel. A fennálló árvaházakat I la ma sem pilhen, most feje- legyen
egészségtelen
az
1949-ben i vette át az állam, ¡zi be híres regényciklusát, arány a pedagógusok
politiazóta számuk háromszorosa- ' az „Oroszország
átváltozá- kai és szakmai
jelkészültsége
ra emelkedett: csak Szlová- s á é t , amelynek első kötetét szempontjából.
És ugyankia területén 72 járási és Ke- annakidején Gorkij e szavak- csak ennek az érdekében küzrületi gyermekotthon műkö- kal üdvözölte: „Ujjongtam deni kell a fluktuáció ellen,
dik, amelyekben közel 4000 örömömben, hogy ö n ilyen és szükséges meggátolni azt,
árvagyerek talált
otthonra.
nagy,
ennyire
ízig-vérig hogy esetleg
bürokratikus
*
orosz.:."
„ön nlgyon-na- okokból elhelyezzenek haszAngliában sok a rövid-éle- gyon nagy í r ó . . . "
nos kádereket az iskolától,
tű irodalmi folyóirat.
Csak
illetve ilyenek odahelyezésót
nemrég szűnt meg a „Cirakadályozzák.
cus" és a „Books and BookA Népművelési MinisztéA pártszervezet munkáját
men" (Hanson Books) címen
máris ú j irodalmi orgánum rium javaslata alapján 1955. komolyan igényli a tanévjelent meg az angol újság- szeptember 1-vel végrehaj- nyitó rendelet is, mely szinpiacon.
A „Daily V/orkar" tott könyvtári és levéltári
szerint az ú j havi folyóirat dolgozók bérrendezése kifehasznos vezetője lehet az ol- jezésre juttatja a szakmai
Bíró János, a Pedagógiai |
vasónak, ha az első szám képzettség
elismerését. A
színvonalát a következő szá- bérrendezés érintette a Tu- Főiskola tanulmányi ?sztámok is megtartják.
domány egyetem és a könyv- lyának főelőadója az I. Béke*
tár egyetemet végzett könyv- kölcsön most megtartott sorAz Irodalmi
kritika
idősolásán 25.000 forintot nyert.
szerű
problémáiról
fontos tárosait

származású

tanulók érdeké-

ben. Ez a kérdés különben az
első perctől kezdve tudatosan
a munka előterében volt. Az
a megállapításunk, hogy munkás- és paraszt-tanulóink Jelentős hányadónak igen gyenge az osztályöntudata. Megelégszenek azzal, ha elégséges
érdemjegyeket kapnak, és ezzel elvégzik az iskolát. Nem
tudatos bennük az. hogy jóval többet vár tőlük a z állam és az egyetemek és főiskolák is számítanak rájuk.
Az elmúlt negyedévi ellenőrző értekezlet után csaknem
rnlnden rosszabb eredményt
elért tanulóval a pártszervezet tagjai is külön-külön
be.
szélgettek, és felhívták figyelmüket az előttük álló feladatokra.
Nem kis feladat vár a pártszervezetre o
politechnikai
oktatás bevezetése terén. A
Radnóti-gimnázium ebben az
évben kísérleti iskola lett, s
mint ilyen, több szerve/.eü
kérdéssel és elméleti problémával foglalkozik. A pártszervezet mindent megtesz a
politechnikai oktatás eredményesebbé tétele érdekében, és
tapasztalatainak
átadásával
igyekszik az Oktatásügyi Minisztérium segítségére" lenni.
Eddigi munkánkban nem
lebecsülendő az a tény sem,
hogy a jó eredményeket főleg
ugy tudtuk elérni, hogy a
párttagok mindannyian
példamutató
munkát igyekeznek
végezni. Ennek is köszönhető
egyrészt az, hogy a pártonkívüliek is más szemmel nézik
a párt és a párttagok szerePét az iskolai
munkában,
másrészt pedig lehetővé válik a tavalyi pártellenőrzés
alkalmával feltárt ihibék és
hiányosságok kijavítása.
A gyakorló gimnáziumok
pártszervezetének
vezetősége

A Növényélettani Intézet
három tagja decemter hó 20án Budapesten a Botanikai
Szakosztály előadó ülésén
három előadással fog szerepelni.

A Növénytani Intézet a
következő ötéves kutatási tervével bekapcsolódott a hazai
barna kőszén-kutatásokba. A
borsodi medence barna kőszeneit dolgozzák fel. A fedő és fekvő meddő rétegek
kovásodott maradványainak
vizsgálatát Greguss Pál professzor, a szénrétegek pollen, kutikula, xylit és fuzit
maradványainak vizsgálatát
Simoncílcs Pál
tanársegéd
végzi,
•

Buza László akadémikus,
a nemzetközi jog professzora
23-án a diákklubban
magasszínvonalú előadást tartott
»A genfi értekezlet jelentősége« címmel Az előadást
főleg a Jogi kar hallgatói és
dolgozói — mintegy 100-an
hallgatták meg.
•
E. Thllo, a Berlini Tudományos Akadémia Szervetlen Kémiai Kutató Intézetének igazgatója és G. Rienacker, a Humboldt Egyetem
kémia-professzora, 2 napos
látogatásra, a szegedi kémiai
intézetek megtekintése céljából, az elmúlt héten Szegedre érkeztek. Teljes elismerésüket fejezték ki mind az
intézetek felszerelése, mind
pedig a Szervetlen és a Szerves Kémiai Tanszék szervezettsége felett. Thilo és Rlenacker akadémikusok a Magyar
Kémikus
Egyesület
meghívott vendégeiként a
második nemzetközi jeliig ű
magyar
vegyészkongresAuson aktív
részt vesznek,
mindketten előadást is tartanak.
•

Relhotec Vladimír, a Szlovák Tudományos Akadémia
bratislavat Lélektani Laboratóriumának vezetője a közelmúltban meglátogatta a
Bölcsészeti Kar Neveléstudományi—Lélektani Intézetét.
Látogatása alkalmával megtekintette az intézet felszerelését, tájékozódott az intézetben folyó munkáról és
igen
hasznos besaélgetést
folytatott az, intézet vezetőjével és munkatársaival. A
megbeszélések során elhatározták, hogy a két Intézet
között a továbbiakban termékeny
kapcsolatot
és
együttműködést létesítenek.
•

Az egyetem Nyelvtudományi Intézete és a főiskola
Nyelvészeti Tanszéke emléktáblát állított fel a Felszabadulás utca 41. szám alatti
házon, ahol egy éve elhúnyt
nyelvtudósunk: Csefkó Gyula negyvenegy évig lakott.
•

Az MSZT jogi kari alapszervezete
a »Szovjet-Ukrajna Hét« alkalmából megkezdte, főleg szovjet írók és
költők műveinek árusítását
a kar hallgatói és dolgozói
között. Mindjárt az első nap
900 forintot meghaladó értékű könyvet vásároltak, kihasználva a részletfizetési
kedvezményt.
•

Egyre bővülő kulturális
cserekapcsolataink nemcsak
a szakemberek kölcsönös látogatásait teszik lehetővé, hanem a könyv-folyóirat csere
mellett egyéb anyagok cseréje is lehetővé vált. A napokban érkezett a prágai Károly
Egyetem Ásványtani Tanszékéről a TTK Asvány-Kőzettani Intézetébe egy nagyobb
ásványküldemény, mely részben Koch professzor csehszlovákiai látogatása alkalmával
végzett gyűjtéséből származik, részben a prágai rokontanszék ajándéka. Az Ásványtani Intézet ásványgyíijteménye sok szép ú j darabbal bővült.
A Bölcsészkari MSZT december hó 2-án a Szovjet—
Ukrán hét alkalmából műsoros ünnepélyt rendezett.
•

A Növényélettani Intézet a
közelmúltban újabb felszereléssel gazdagodott,
mely
nagyban segíteni fogja eddig
is eredményes munkájukat.
A beruházás keretében egy
Warburg készüléket kaptak
a seltlégzés vizsgálatához, valamint
egy van
Slyke-féle
nitrogénmeghatározó berendezést.
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A Komszomol
egyetemi
tapasztalatairól
A csoportok

munkájáról

legnagyobb részét természeI
Ez év tavaszán a Komszo-1 tesen a csoportok adják, himol Központi Bizottsága egy szen ott ismerik meg leginegyetemi
DISZ-vezet6kből kább a hallgatók képességeit,
álló delegációt hívott meg. A hajlamait.
A csoporton belüli munkáküldötteégnek egy hónapos
kinntartózkodása során lehe- nak kialakult, hagyományos
tősége nyílott arra, hogy meg- módszerei vannak. Kiei.lelezek közül a csoportismerkedjék a szovjet egye- kednek
Kétféle gyűléstítemek életével, tanulmányoz- gyűlések.
ismerkedett meg a deza az egyetemi Komszomol- pussal
legáció. Az egyik az úgyneszervezetek gazdag tapaszta- vezett operatív csoportgyűlatalt.
lés. munkaértekezlet. Ezen
A delegáció visszatérve beszélik meg a csoport életervezetet
dolgozott ki a tének problémáit, a nagyobb
szovjet
tapasztalatok
fel- feladatokra való felkészülést.
használására. Azóta — sok Itt bírálják meg — a csoport
lelkes
aktivista
m u n k á j a által végzett munka értékervomán — e tervek a meg- lése során — a csoporttagok
valósulás
útjára
léptek. hibáit.
Azonban e munkának még
Igen jelentős módszernek
csak a kezdetén tartunk.
tekintik a Komszomol-veSíflkséges, hogy újra és újzetők a hibák kollektív
ra, hozzányúljunk a Kommegbeszélését.
szomol-tapasztalatok
kinJelentős módszer az ún. öncsestárához,
szükséges, hogy
munkánk beszámoló. A csoport tagjai
veséi-fonalának
tekintsük félévente egy-két alkalomázott
felhasználását.
Már mal beszámolnak munkájukmutatkoznak kedvező hatásai ról, s a csoport tagsága értéa tapasztalatok fe; asználá- keli, megbírálja, segíti őket.
sának. Most főképp arra van Ezeken a gyűléseken kerül
szükség, hogy minden DISZ- sor a Komszomol-szervezet
vezető, minden DlSZ-aktivis- belső problémáinak megvitata megismerkedjék a Kom- tására, tagfelvételre, fegyelszomol-munka szinességével, mi ügyek tárgyalására stb.
gazdagságával, a tapasztala- A csoporttagság hagyja jóvá
a csoportvezetőség terveit,
tot: egészév«L
a
tanulmányi
Egyik
legértékesebb ta- megvitatja
a segítés módpasztalat a csoportmunka fe- problémákat,
lé való fordulás, a csoport- szereit, a vizsgákra való felkollektívák színes belső éle- készülést.
tének kialakítására való töIgen elterjedt a csoportrekvés. A Komszomol egyegyűlések másik fajtája, —
temi vezetői — mint ezt elaz ún. tematikus gyűlések.
mondottuk, — döntőnek tekintik munkájukban a cso- Ezek az egyik legfontosabb
portok erősítését, a csoport- nevelési formát képezik. A
vezetés állandó javítását. Ép- tematikus gyűléseken bizopen ezért kerül sor egy na- nyos — a csoport által meggyon lényeges átszervezésre. választott (és a Komszomol
A csoportok — mint önál- felsőbb szervei által jóváhaló munkaközösségek
— gyott) témákat vitatnak meg.
alapszervezeti jogokat kap- Miután a téma megvan, irodalmat Jelölnek meg, melyet
nak.
a csoport egész tagsága átÉletüket választott három- tanulmányoz. A téma előadótagú vezetőség irányítja. A ja felkészül, s a témához tarvezetőség élén a csoporttitkár tozó egyes speciális kérdééli, aki felelős gazdája cso- sekből néhány csoporttag kiportjának. Mellette működik sebb hozzászólásra készül fel.
a poltikai munka felelőse és Nagyon fontos követelmény,
e tanulmányi ügyek felelőse. hogy az előadás a témát sohAzonban nemcsak e három se elvontan, hanem a csoport,
komszomolista végez munkát a csoporttagok életével való
a csoportokban.
Altalános kapcsolatokat kidomborítva
törekvés,
hogy
mindenki tárgyalja. A tematikus gyűkapjon társadalmi munkát a lésen az előadás és az előre
Komszomolban. Szinte élet- felkészült hozzászólók beszászükségletévé válik a Kom- molója után vitát nyitnak,
szomol tagjainak — a kollek- amelyen minden csoporttag
tíva érdekében végzett ap- elmondja a véleményét. E
róbb vagy nagyobb munka. gyűlések igen aktívak, neveKidolgozták a Komszomol- lőhatásuk rendkívül nagy.
megbizatások
legszélesebb
A
csoportok igen nagy
rendszerét, amelyből minden- gonddal
a tanulmányi
ki azt kaphatja, ami igényei- munkát, végzik
a vizsgaidőszakra
nek, hajlamainak leginkább való felkészülést.
megfelel. A középiskolai seA vizsgák előtt gyakran
gítő munkától, a fizikai rokari vagy évfolyamgyűléhammunkáig. a legszélesebb
seken beszélik meg az álskálán mozog e megbízatások
talános feladatokat.
rendszere. S hogy milyen je- Ezután
sor a vizsgaelőlentős eredmények születtek készítő kerül
csoportmegbeszélée téren, hadd álljon itt egy sekre. Ezeken
példa. A Lomonoszov Egye- mérlegre teszik a lényegében
csoport és
tem 18.500 komszomolistája az egyes csoporttagok
munközül 17.500-nak van állandó káját.
Segítséget adnak azon
Komszomol-megbizatása.
A hallgatók
mellé, akiknek neKómszomol-megbizatások
1

Ankét a fiatalkorú bűnözőkről
Az Egyetem Neveléstudományi-Lélektani Intézete és
a Közalkalmazottak Juhász
Gyula Kultúrotthona
nagy
érdeklődéssel kísért ankétot
rendezett a megtévedt fiatalok nevelési és
büntetési
problémáiról,
a bűnügyek
megelőzéséről.
A fiatalkorú bűnözők problémája világviszonylatban az
érdeklődés középpontjába került az elmúlt években. A
nyugati államok sajtójában
gyakran jelennek meg olyan
közlemények, amelyek az ifjúkori bűnözés soha nem tapasztalt. nagymértékű elterjedéséről számolnak be. Különböző n y v a t i
államok
egyes szervei ezért egymással összeműködve olyan megállapodást kötöttek, hogy közös rendszabályokat, intézkedéseket tegyenek folyamatba
a gyermekek és a fiatalkorúak bűnözésének megfékezésére. A fiatalkorúak bírái a
múlt évben Brüsszelben világkongresszust
rendeztek,
ahol vizsgálat alá vették azokat a tényezőket, amelyek az
ifjúságra romboló, kártékony
hatást gyakorolnak. Megállapították,
hogy a romoboló

munkájának

hatások
közül
legnagyobb
szerepük a gondolatközlés ú.n.
modern eszközeinek és a szórakozás jelenlegi
formáinak,
a sajtónak, mozinak,
rádiónak, televíziónak,
látványos
revüknek, tánclokálok mü.<oraituik van. Csaknem valamennyi nyugati állam közreműködésével egy bizottság
alakult, amely a fiatalkorúak
bűnözésével kapcsolatos pedagógiai és lélektani kérdéseket tanulmányozza. Ez a
bizottság az ifjúság számára
írt olvasmányok.
műsorok
erőteljes cenzúráját határozta
el, továbbá a kérdést a rendőrség fokozott bevonásával
próbálja megoldani.
A nyugati államok ilyen
megmozdulásai csak felszínes
megoldások. A
közvetlenül
ható káros tényezőket
felmérik ugyan, azonban
ezeknek
a tényezőknek alapvető okait
nem tárják fel. A gyermekek
és a fiatalkorúak bűnözését
a kapitalizmus viszonyai között nem lehet véglegesen felszámolni, mert a bűnözés
alapvető oka, szülőanyja maga a tőkés gazdasági és társadalmi forma.
Igeir nagy jelentőségű a

hézségeik vannak. Megbeszélik a vizsgák sorrendjét, s
ezt mint javaslatot terjesztik a dékánátus elé. Külön
tárgyalják meg az egyes vizsgákra való felkészülés speciális problémáit, konzultációk biztosítását. Megvizsgálják a tanulás feltételeinek
biztosítását, s ha hiba van,
azonnal kérik az állami vezetés beavatkozását. Mindenről nagyon részletesen tájékoztatják a tanszékeket, s
közösen fognak hozzá az előkészítő, segítő munkák végzéséhez.
A csoporttagok a vizsgák
letelte után megvárják egymást. A csoporttitkár beszél
a vizsgáztató tanárral s utána röpgyűlésen tárgyalják
meg a tapasztalatokat és a
következő vizsgára való felkészülés feladatait. A vizsga napján este a csoport általában kollektív szórakozásban vesz részit.
A csoportok igen nagy
gondot fordítanak a szabadidő helyes kihasználására, a
kulturált szórakozás biztosítására. Gyakoriak a színház-, mozi-, képtár-, múzeum-látogatások. Erős mozgalom van a haza és a kisebb
környezet, a város, az egye
tem megismerésére. Elterjedt a pihenőestek, a vidám
műsorok rendezése. A csoportok önálló szünidei tervet dolgoznak ki a pihenőidő helyes felhasználására.
A Komszomol munkájában döntő az egyes ember
problémáival való foglalkozás,
a figyelmesség egymás iránt.
A vezetés minden fokozatán
egyik legdöntőbb követelmény a Komszomol-vezetőkkel szemben éppen ez.
Természetesen egy cikk
keretében nem tárgyalható
a csoportmunka nagyon is
bonyolult
és
szerteágazó
problémája. Csak arra szorítkozhattam, hogy néhány
részletét emeljem ki e munkának.
A mi egyetemünk és DISZszervezeteink megkezdték a
Komszomol-tapasztalatok felhasználását. Az» idő még kevés ahhoz, hogy ennek mérlegét megvonjuk, azonban
igen kedvező hatásai már
mutatkoznak e tapasztalatoknak. S ha mindig jobban
és jobban, szélesebbkörűen
használjuk fel a Komszomol
hősi, nagy munkában kiforrott tapasztalatait,
akkor
egyetemünk DlSZ-szervezetei óriási léptekkel fognak
előrehaladni, az újtípusú szocialista értelmiség nevelése,
a vidám, boldog, gazdag ifjúkor biztosítása szép munkájában.
Székely Sándor,
a Tudományegyetemi és
Főiskolai DlSZ-blzottság
titkára
'»»»i
kérdés azonban a szocializmust építő társadalmi rendben is. Részint mint a kapitalizmus káros öröksége, részint mint más természetű
aberrációk eredménye, a mi
fiatalságunkban is nem egyszer előfordul súlyosabb eltévelyedés, bűnözés. A kérdéses ankét ezek okaival és
felszámolásának módszereivel
foglalkozott.
A felszabadulás után nálunk áltamá feladattá vált a
gyermekek és a fiatalkorúak
védelme. A karitatív jellegű
gyermekvédelmi egyesületeket megszüntetve államunk
egységesítette az ifjúság védelmét. Ezen a téren fontos
feladatot kaptak a tanácsok
oktatási osztályainál működő
fiatalkorúak ügyeível foglalkozó előadók, a fiatalkorúak
bírái és ügyészei, valamint a
rendőrség megfelelő szervei.
Hazánkban az elmú ; évtized
gazdasági és társadalmi átalakításával döntő mértékben felszámoltuk a bűnözést
— ezen belül a gyermekbűnözés alapvető okát. a kizsákmányolást, a munkanélküliséget.
A Munka
Törvénykönyve
védi a
fiatalok
egészséges
munkakörülményeit, ifjúságunk
demokratikus szervein keresztül résztvesz országunk társadalmi és

• z Orvosludománvegyetemi DISZ VB mnnká|ár6l
A tanév elején szükségessé! lyam titkárok családi körülvált, hogy az Orvosegyetemi ményeiről sem felvilágosítást
Párt-VB alaposabban foglal- j adni. A DISZ VB ülésein sokozék a DISZ munljájával, • ha nem tárgyalták meg, hogy
mert nyugtalanító jelenéégek | kik kerüljenek a vezetőségekmutatkoztak e téren.
| be, nem foglalkoztak
egyetlen
Az Orvosegyetemi DISZ VB alkalommal sem a mankáselszakadt a hallgatóktól, a varaszt hallgatók DISZ munhallgatók bizalmatlanul fo- kába valá bevonásával. Ebből
gadták a DISZ VB célkitűzé- adódott, hogy az I. évfolyaseit, iránymutatásalt. Miben mot, leszámítva. csak elvétve
rejlik e súlyos tény magya- a k ? d t munkás-, vagy parasztszármazású a vezetőségi tarázata?
1. A DISZ politikai munká- gok között. Persze nem azért,
ját a DISZ VB-tagok, vezető- mert nem lett volna jó tanulségi tagok, párttagok, egysze- mányi eredményű, becsülerű
DISZ-tagok
negatívan tes munkás-paraszt hallgató
ítélték meg. Szinte kivétel az egyes évfolyamokon. A
alapszervezeténélkül a DISZ munkáját a IV. év orvos
kulturális
eredményékiben, ben kiderült, hogy több. mint
további kulturális tervekben, 20 jeles és jó rendű munkásmeg nem vSósltott" ötletekben látták. A hallgatók a alig, vagy egyáltalán nem fog
DISZ-ben az elmúlt évi mun- lalkoztatak a DISZ-ben.
5. A DISZ VB kollektív
ka alapján kizárólagosan kulturális szervezetet láttak és munkájáról nehéz beszélni,
azt vélték a DISZ főtevé- mert mint ezt Kiss Csaba
kenységének. Kiss
Csorba elvtérs is elismerte, ilyen nem
elvtárs, a D1SZVB um7a;
J »
úgy képzelte el - és mtunká-;
bizottsági
tag beszélte meg és
ját a párt VB többszöri
flgyeVmeztetése után is úgy vé- K M g - « . f i T S f i
gezte —, hogy egy évig a
DISZ csak
kultúrmunkával adódott, hogy egyes bizottfoglalkozzék és majd a kai- ? £ ? t a «<* feleslegesnek éreztúrmunkában
„öntudatosajnagukat csak saját reDISZ
dott"
hallgatóknak
azután ^ " ^ a l torod*fk;t^
VB
Kell és lehet politikai nevelést más
. tagjai
nem
bírálták
egymunkáját. A rossz koladni. Sajnos, ezt a súlyos hibát olyan kollektív testület, lektív szellemről tanúskodik
mint a DISZ VB nem vette a z te- , h o s y n e m figyeltek fel
észre és nem törekedett ezek- arra, hogy bizottsági tag is
Rákosí-ösztöndínek a hibáknak a felszámolá- elvesztette
sára. Ez az irányzat olyan Ját.
6. A DISZ VB tagjai és
erős volt a DISZ-ben, hogy
egyébként becsületes elvtár- elsősorban Kiss Csaba elvtárs
sakat is megtévesztett. (Hesz rendszertelenül jártak órákra,
nem mutattak példát. UgyanFerenc é s j í a g y Szilveszter.)
akkor DISZ-gyűléseken a ta2. Az elmúlt tanév elején nulmányi fegyelem betartá^
«ára agitálták a hallgatókat.
munkáját a DISZ VB és maA DISZ VB
munkájában
gával tudta ragadni a hallga- tapasztalt súlyos hibákért eltók tömegeit is. A rendikívül sősorban Kiss Csaba elvtárs,
tervszerűtlen és
kapkodó, a volt titkár a feleiét, aki a
sokszor Irreális célkitűzések párt VB sorozatos figyelmezgyakorlati következménye az tetése ellenére sem
törekelett, hogy a kudarcok bizal- dett
az erősen
apolitikus
matlanná' tették a hallgató- irányban
eltolódott
D1SZkat.
3. Egy-egy alkalommal foglalkoztak ugyan a DISZ politikai nevelő munkájával, biH I R D E T M É N Y
zonyos határozatokat is hozA
Szegedi
Orvostudományi
tak. de azok végrehajtását sohasem ellenőrizték, arra sem Egyetem Szakszervezeti Bizottfektettek súlyt, hogy a politi- sága és a Haladás Orvosegyekai nevelő munka a DISZ
munkájának központi kérdé- temi Sportkör Szervező Bisévé váljék. Az ellenőrzés hi- zottsága kéri az egyetem dolánya egyébként a DISZ mun- gozóit és hallgatóit, hogy jekájának más területeire is lentkezzenek sportköri
szakteljes érvénnyel vonatkozik.
4. A DISZ VB kádermun- osztályaiban: atlétika, általákájáról szólva megállapíthat- nos szakosztály, asztalitenisz,
juk, hogy tulajdonképpeni kosárlabda, rőplaíbda, futball,
kádermunka a DISZ-ben nem kézilabda, ökölvívás és sakk.
is folyt. A funkcionáriusok
kiválasztása elvtelenül, az
Felkérjük az Orvostudomáosztályszempontok figyelmen
kívül hagyásával történt, leg- nyt Egyetem dolgozóit és halltöbbször baráti alapon. A gatóit, hogy azok, akik asztatffunkcionáriusok, és DlSZ-vezetők kiválasztásához elegen- citerán játszani tudnak, jelentdő volt, h a valaki az évfo- kezzenek
citerazenekarunkba.
lyamon „jól mozgott és értelmes volt", A DISZ VB tag- Jelentkezni lehet Szakszervejal pí. nem tudtak az évfö- zeti Bizottságunknál. %
>1»
politikai életében. Ezek a tények és sok minden egyéb JS
arra mutatnak, hogy a fiatalokat hazánkban nem kényszerítik a külső körülmények
bűnözésre, a szocialista erkölcsi normák megszegésére.
A fiatalkorúak bűnözése elleni harc eredményességének
legfontosabb
feltétele
az,
hogy feltárjuk azokat az okokat. azokat a kedvezőtlenül
ható tényezőket, amelyek a
bűncselekmények indító rugóit alkotják. Elvetjük a született bűnöző, az ú.n. megrögzött tettes fogalmát, a bűnözés okait külső,
objektív
tényezőkben
keressük
ós
meg is találjuk.
Mik ' lehetnek
ezek az
okok?
Egyes szülők
rossz
példái,
erkölcstelen
élete,
durva nevelési eszközök, testi fenyítés brutális
alkalmazása. Az iskolai nevelés sem
kielégítő minden
tekintetben.
Problémát okoz a lakáshiány, különösen az, hogy fiatalkorúakat munkásszállóban
helyeznek el. A társadalmi
tulajdon védelme terén sok
kárt okoz a megfelelő nevelés és ellenőrzés hiánya. Az
önálló jövedelemmel rendelkező fiatalok sok esetben
nem tudnak a pénzzel bánni,
illetményüket
gazdaságosan
beosztani.

A fiatalkorúak bűnözése
elleni harc nem kizárólag
rendőri, ügyészi, bírói feladat. Nevelőknek, szülőknek,
társadalmi- és tömegszervezeteknek kell Össziefogniok az
ifjúság nevelése
ügyében,
közvéleményt kell teremteni
azért, hogy mindenki óvja a
jövő letéteményesét, az ifjúságot az eltévelyedésektől.
Ezeket a gondolatokat fejtette ki gazdag példa-illusztrációval Maróti László megyei bírósági
gyermekibíró
bevezető előadásában.
Az előadást követő felszólalások a
kérdést további
szempontokból
világították
meg és érdemleges javaslatokat tettek. Vekerdi Tibor, a
II. ker. tanács ayámügyi előadója elmondta, hogy Szegden operatív
munkabizottságokat alakítottak a lakosság
és a dolgozók köréből, a fiatalkorúak
eltévelyedésének
megelőzésére. Ennek a helyes
kezdeményezésnek
máris
vannak eredményei, annak
ellenére, hogy egyes szervek
nem támogatiák eléggé ezt a
munkabizottságot.
Szénás i László, a Gyermekvédő Otthon vezetőjének
javaslatai a belügyi szervek
adminisztratív
munkájával
foglalkoztak, amelyek megjavítása, illetve kiegészítése so-

munka megjavítására. De felelős a DISZ VB minden tagj
ja, akik többé-kevésbé Jól
látták a kialakult helyzetet,
mégsem tettek lépéseket annak leleplezésére és a hibák
kijavítására. Felelős a párt
VB és a tanszemélyzeti alapszervezetek is, amelyek bár
a márciusi párthatározat óta
többször foglalkoztak a DISZ
munkájával, ez a foglalkozás
azonban rendszeresebb
és
nem egy esetben erélyesebb
kellett volna, hogy legyen.
Az Orvosegyetemi Párt VB
határozata értelmében újjászerveződött DISZ VB
és
élére Ábrahám Sándor
elvtárs személyében
fiatal, rátermett elvtárs került. Máris
komoly eredményeket értek
el a vezetőségek helyes <«ztályszempontok alapján történő átszervezése terén. Az
újjáválasztott, illetve kiegészített vezetőségek 60 százaléka munkás-paraszt származású hallgatók köréből került
ki. A DISZ funkcionáriusok
tanulmányi tekintetben
Is
megfelelőek, általában tanulmányi
eredményük
jeles,
vagy jó.
A DISZ egész apparátusának arra kell törekednie ebben a tanévben, hogy a fenti
hibákat kijavítsa. Elsősorban
a DISZ-csoportokban folyó
munka Helyes megszervezésével és ellenőrzéséyel el keli
érni, hogy az Orvostudományi Egyetemen a DISZ necsak kulturális szervezet legyen. hanem elsősorban politikailag
nevelje a hallgatókat. E munka sikeres végzéséhez a párt VB és a pártszervezetek legmesszebbmenő
segítőkészsége elengedhetetlen. Továbbmenve, egyetemünk minden szerve: az állami vezetés, a tanszemélyzet
tanácsaival
és bírálataival .
Járuljon hozzá a feltárt hibák kijavításához.
Fülöp János,
az Orvostudományi Egyetem
Párt VB szervező titkára

A
csehszlovák—magyar
kultúregyezmény
keretében
Magyarországon
tartózkodó
Frantisek Patocka. a prágai
Károly Egyetem Mikrobiológiai Intézetének professzora,
a Csehszlovák Akadémia tagja meglátogatta a szegedi Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézetét és folyó
hó 2-án »Az újszülöttek listerosisára vonatkozó vizsgálataink
Csehszlovákiában«
címmel előadást tartott.
•
A Tudományegyetem Rektori Hivatalának szakszervezeti osztálybizottsága folyó
évi december hó 3-án délután 4 órakor nagysikerű
Télapó-délutánt rendezett az
egyetemi Diákklubban a hivatal dolgozóinak gyermekei
szániára.
kat segítene a fiatalkorúak
nevelése terén.
Az ankét megmutatta azt
is, hogy nem egy nevelő és
szülő nincs tisztában a szocialista nevelés helyes módszereivel. Egyik nevelő például felszólalásában hangot
adott a testi fenyíték indokoltságának. A vitát Tettamanti Béla, az egyetemi Neveléstudományi-Lélektani
Intézet igazgatója zárta le. rámutatva a testi fenyíték,
a
verés brutális voltára. A szocialista nevelés a testi büntetés helyett a meggyőzés módszerét alkalmazza. A verés
nem méltó a szocialista emberhez. Az 1878-as magyar
Büntetőtörvénykönyv
nem
büntette azt a kisebb testi
sértést, amelyet a szülő, vagy
nevelő idézett elő gyermekeken fegyelmezés címén. A
szocialista jogalkotás eltörölte a régi magyar büntetőtörvénykönyv testi fenyítékre
vonatkozó
felmentését. Az
ankét haszna, hogy sok más
kérdés mellett felvetette a
testi fenyíték alkalmazásának problémáját is. s tekintve, hogy sok szülő és nevelő
ma is alkalmazza ezt az elítélendő módszert, a kérdésről a közeljövőben külön Ankétot rendeznek.
Király
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A Szovjef-untó és India kapcsolata
A Szovjetunió és India
egyre elmélyülő barátsága a
legfényesebb igazolása annak
a tételnek, hogy különböző
társadalmi rendszerben élő
ncoek nemcsak békésen egymás mellett élhetnek, de bizonyos kérdésekben együtt
is működhetnek. A legfontosabb összekötő kapocs a
Szovjetunió és India között
az, hogy mindkét ország a
béke fenntartására törekszik, hogy igyekszik minden nemzetközi kérdésben
megtalálni a
konfliktus^
mentes, békés megoldásokat
és hogy híve a népek közeledésének, a barátságos kapcsolatok kiterjesztésének és
megszilárdításának. Különösen fontos elvi kapocs, hogy
a Szovjetunió és India azonos álláspontot foglal el Kína nemzetközi elismerése és
ENSZ-tapcága kérdésében.
A Szí : J ctuni0 népei örömmel vették tudomásul, hogy
India lakossága a több évszázados gyarmati uralom
után elszánt és nem egy
esetben véres küzdelmének
végre leszakíthatta gyümölcsét, szabaddá vált.
I
)
]<
;

A Szovjetunió helyeselte
és helyesli, hogy a szabad
India belső
fejlődésének
fő
biztosítékát a béke
fenntartásában látja, helyesli, hogy India létre
akarja hozni saját fejlett
nemzeti iparát és hogy baráti viszonyokat akar teremteni szomszédaival, közöttük a Szovjetunióval.

A szovjet vendégek több
ízben hangoztatták,
hogy
mindkét népnek érdeke
a
további
együttműködés a
békie megvédése érdekében.
A Szovjetunió arra szeretné
felhívni a kapitalista országokat
versenyezzenek
a
Szovjetunióval békésen, versenyezzenek abban, hogy hol
magasabb a tömegek életszínvonala, hol nagyobb a
jólét. A Szovjetunió azonban arra is kész, hogy, ha
arra kényszerítik, fegyverrel védje meg szabadságát.
Erre el kell szánnia magát
az indiai népnek is. Ha a
Szovjetuniót a békés verseny helyett a fegyverkezési
versenyre kényszerítik, úgy
itt sem marad adós a felelettel. Bizonysága ennek a
legutóbbi
H-bombarobbantás a Szovjetunióban, anfii
minden eddiginél nagyobb
hatásfokú volt. A Szovjetunió azonban nem akar élni
semmilyen
fegyverrel,
a
Szovjetunió békét akar.
A vezető szovjet elvtársak
által Indiában hangoztatott
elvek teljesen megfelelnek
India érdekeinek. Tükröződött ez Nehru miniszterelnök beszédeiben is. Nehru
több alkalommal hangoztatta, hogy India elszántan tovább halad kitűzött békepolitikája útján, a népek békés egymás mellett élésének
útján. Minden feltétel adva
van tehát arra, hogy a szovjet és az indiai népek a Kínai Népköztársaság népeivel
együtt vállvetve küzdjenek
a háború megakadályozásáért és nem lehet kétséges,
hogy e három nagy nép közös erőfeszítése a legnagyobb
reményekre jogosíthatja az
emberiséget.

Cfaliiipáq

Ha valaki a TTK központi
épületébe lép, pillantása rögtön a TTK alapszervezet faliújságjára esik. Mindenesetre
meglepetéssel könyvelheti el
a szemlélő, hogy a múlt tanév óta — mikoris üresen ásítozott — egy cikkekkel teli
faliújságot talál. Azonban a
kar életével foglalkozó írások
még mindig kevés számban
jelennek meg, a faliújságon
eluralkodik a sok karikatúra.
Ez még nem lenne baj, de a
rajzok témáiból kiderül, hogy
a faliújság szerkesztése és
megjelenése körül még mindig bajok vannak. Egyszóval
nincs kellőképpen
megszervezve az alapszervezet
faliújsága.
Ugyanez a helyzet a Béke
épületben lévő vegyész alapszervezet DISZ és párt faliújságánál is. Pl. a párt faliújságon egy sematikus külpolitikai cikk „Genf" címen jelent
meg. Ez klasszikus iskolapéldája a semmitmondó és
tartalmatlan írásoknak. Helyes az, és kell is, hogy a faliújságok aktívan foglalkozzanak a világpolitika aktuális
kérdéseivel, azonban feltétlenül el kell marasztalnunk
azt, ha a témát úgy dolgozza
fel a cikkíró, hogy ehhez nem
használja fel a napi sajtó
anyagát, mert így a faliújság
nem tölti be funkcióját, nem
tanít, nem foglalja össze röviden az eseményeket, egyszóval üres frázispuffogtatássá
válik. Persze ez a példa nem
általános jelenség a TTK-án,
de erre is fel kell hívni az illetékes faliújság szerkesztőbizottság figyelmét — A
TTK Ady téri részlegének faliújsága
üres, csupán
az
egyetemi klub műsorterve
ékeskedik rajta, hogy miért,
nem tudjuk. Ugyancsak itt
Sz. Ormos Mária van „Bunkó", a III. és IV,

Tudományegyetem
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Hírek
Nemrégiben jelent
meg
Greguss Pál professzor nagy-Í
sikerű m u n k á j a
»Xylotomische
Bestimmung
der
heute lebenden Gymnospermen*> címmel, mely mind a
hazai, mind a külföldi szakkörök érdeklődésére és elismerésére számot tarihat. Az
Akadémiai Kiadó megkezdte
a munka angol nyelvű második kiadásának előkészítését is,

évfolyam
„villámja", ezen szimmetrikusan vannak elheigen tartalmas és pozitív hu- lyezve. Mindez azt bizonyítmorral találkozunk. Azonkí- ja, hogy a szerkesztőbizottság
vül pedig sok problémát vet lelkiismeretes munkát végez.
fel az évfolyam belső életéA BÖLCSÉSZKARON még
vel kapcsolatban.
két faliújság van ezenkívül,
A JOGI
karon mérhe- az orosz szakosok „Sztyenytő le talán a legjobban gazeta"-ja, ahol műfordítások
a
múlt
tanév
óta
a (különösen a „Krokogyil" c.
faliújságok
szerkesztésében szovjet szatirikus lapból) és
beállott fejlődés. Míg tavaly politikai eseményekkel fog•
hónapokig ugyanazok a cik- lalkozó cikkek lótnak napviA szegedi Orvostudományi
kek porosodtak a faliújságo- lágot. A III. éves magyar sza- Egyelem »Jubileumi DíszcVkon, az idén megindult a fa- kosok „villám"-ja igen szel- leve«-let adott ki Bencsáth
liújság fejlődése és igen tar- . lemesen a humor és a szatíra Kálmán miskei gyógyszerésztalmas cikkeket
láthatunk fegyverével harcol az évfo- nek 50 éves gyógyszerészi
mind a párt-, mind a DISZ- lyam életében felmerülő ap- működése elismeréseképpen,
faliújságon, amelyek politi- ró hiányosságok ellen. Sok részére
kai eseményekkel, a jogászok karikatúrát, ötletes rajzokat
A Német Kémiai Társaproblémáival
és kulturális közöl, szórakoztató és olvas- ság
Lcipzigben,
október
kérdésekkel foglalkoznak.
mányos, de a faliújság mégis 191 tői
23-ig
kongresszust
A BÖLCSÉSZKARON éri apolitikus jellegű, mert nem tartott, melyen szovjet, népi
az egyik legkellemesebb meg- tükrözi az évfolyam központi demokratikus és nyugati kulepetés a látogatót és ez „A problémáit nem sok rajta az tatók nagy számban vettek
Szegedi Bölcsész". Ez a DISZ olyan cikk, amely a DISZ- részt. A szegedi egyetem taalapszervezet és a pártszervezet élet és tudományi munka kér- nárai közül Fodor Gábor
faliújságja. Véleményünk
sze- désével foglalkozik.
akadémikus, Szabó Zoltán
rint az újjászervezett
bölés Kiss Árpád akadémiai leIGEN
SAJNÁLATOS
ténycsészkari
faliújság
ízléses
tudomásul, velező-tagok, mint a Magyar
kivitelű, amely feltétlenül azt ! ként vehetjük
Tudományos
Akadémia és
az érzést kelti a szemlélőben, hogy az orosz szakosok „Pe- az Oktatásügyi
Minisztégezus"-a
megszűnt,
ennek
tahogy
hivatása
magaslatán
rium egyesített delegációjálán
egyik
oka,
hogy
a
szeráll; a „Szegedi Bölcsész" talegagilisabb nak vezetője, illetve tagjai
nít, szórakoztat
és
vidám kesztőbizottság
tagjai
(Petrovácz,
Zánthó, résztvettek s mindhárman
perceket
szerez az olvasókFekete)
kikerültek
az
egye- sikeres előadást is tartottak
nak. Ezt bizonyítja, hfigy más
legújabb
eredményeikről.
karok hallgatói is szívesen ol- temről. Ez volt talán a leg- Szabó Zoltán profresszor ezt
igényesebb
faliújság
a
egész
z
vassák a rajta lévő cikkeket.
területén, megelőzőleg a leipzigi, jénai
Az anyag amit tartalmaz, TudQpiányegyetem
mind
tartalmi,
mind
formai és berlini egyetemein u. n.
igen változatos: kül- és belkollokviumon számolt be a
szempontból.
politikai cikkek mellett érvezetésével működő intézet
dekes riportok találhatók a
ÖSSZEFOGLALVA a Tu- eredményeiről. Fodor Gábor
kar életéből, sportesemények- dományegyetem fcdiújságai a professzor a kongresszust köről számol be. ötletes karika- múlt tanévihez viszonyítva so- vetően
kapott
meghívást
túrákat találhatunk
rajta, kat fejlődtek,
színesedtek, ugyanezen egyetemi városodfilmkritikákat, karcolatokaf, tartalmasodtak. A faliújság ba, majd a nyugat-németorműfordításokat, stb. Sokszor hű tükre a párt- és a DISZ- szági Münsterbe, Darmastadtfényképpel illusztrált cikkek szervezetek munkáiának. ép- ba, Stuttgartba és Tübingenis megjelennek rajta, sőt még pen ezért kell, hogy az illeté- be hívták meg a Gesselrejtvényrovata is van. Fokoz- kes. pártcsoportok és DISZ- schaft Deutscher Chemiker
za az érdeklődést a csinos ki- bizottságok még fokozottabb vendégekónt. Végül a Csehvitelezés: a cikkek egyforma gonddal, hozzáértéssel.
és szlovák Kémiai Társaság felnagyságú lapokon hibátlanul nem utolsó sorban lelkesedés- kérésére a prágai műegyetegépelve
jelennek meg »és sel szerkesszék.
men adott elő.

A két ország jó kapcsolatainak elmélyülését dokumentálta Dzsavaharlal
Nehru
nemrégiben tett látogatása a
Szovjetunióban, napjainkban
pedig Bulganyin és
Hruscsov elvtársak indiai utazása.
Bulganyin és
Hruscsov
Sebes Gusztáv:
elvtársak fogadtatása Delhiben, Bambay-ben Bangalorban, Kalkuttában stb. tanúsítja, hogy a Szovjetunió az
V. forduló.
indiai népek körében nagy
A hetekben jelent meg Se- kadnak.
Labdarugó-váloga- méretekben
bekövetkezett
5. művészet
tekintélynek, tiszteletnek és bes Gusztávnak „A magyar tottunk felszabadulás előtti erőeltolódásnak a bemutatászeretetnek örvend, és hogy labdarúgás" c. könyve, mely országok közötti mérkőzései- sa. Szinte szóra sem méltatIndia politikai vezetői — rendkívül
gazdag
anyag nek dátumszerinti felsorolá- ja a szerző a magyar sport
mindenekelőtt Nehru minisz- alapján igyekszik
freskó- sakor a mérkőzések színhe- több irányú előrehaladását,
terelnök — nagy jelentősé- szerűen felvázolni
futball- lyére semmiféle fogódzót jeSebes Gusztáv futballtörtéget tulajdonítanak a Szov- sportunk történetét. Drámai lentő utalást nem találunK, netünk egyik legjelentősebb
jetunióval fennálló kapcso- frissességgel peregnek le a jóllehet egyetlen csapat szá- 'állomását, az 1954-es világlatoknak és ezek további ki- könyv lapjain a magyar lab- mára sem lehet évtizedeken bajnokságot sokoldalú alaszélesítésére törekszenek.
darúgás széles tömegeket ér- át indiferens (már az ered- possággal, a nemzetközi erőjelenetei.
Indokoltan mények értékelése szempont- viszonyok
értékelésével
A Szovjetunió részéről — deklő
helyez
külön
súlyt
a kötet jából sem), hogy hazai vagy [együtt igyekszik bemutatni.
Bulganyin és Hruscsov elvidegen
pályán
játszik.
;
Ismert és először
feltárt
társ több ízben hangoztat- a felszabadulás utáni eredszinte napi
Az 1945. előtti történeti adatai, valamint kitűnő techták — ennek nincs semmi ményeinkre s
ekadálya. Az indiai parla- eseményekre fölbontva ana- áttekintés. rendikívül szűkre- nikai és szakpiai fejtegetései
VBmentben felszólalva Hrus- lizálja az 1954-es világbaj- szabott s összefüggő egésszé szinte feleleveru'Dilk a
nem illeszkedő mozaikok fel- napak izgalmas hangulatát.
csov kifejtette, hogy a Szov- nokság küzdelmeit.
Laib- A sok értékes és meggyőző
Söbes Gusztáv futballku- vetítésére szorítkozik.
jetuniónak nem szándéka
India belpolitikáját a legki- túránk bemutatásával bizo- darugásunk csaknem ötven erejű érvelés azonban idősebb mértékben is befolyá- nyítja, hogy miért fejlődött esztendeje 72 lapra szorul, közönként bőbeszédűségbe és
terje- ismételgetésbe csap át s egysolni. A Szovjetunió egyet- a nemzetközi viszonylatban míg játékosainknak
len népre, így India népére is legmagasabb szintet képe- delmileg is egyöntetűvé Kivo- általán nem csökkenti, hamagyar natolt visszaemlékezései a nem csak fokozza az egész
sem akarja rákényszeríteni ző színvonalra a
a maga társadalmi rendsze- labdarúgás. Egyáltalán nem világbajnokságra 23-ra. E mű önigazolás jellegét.
rét és eszméit, a Szovjetunió rejtett célja a könyvnek az foghíjas részben szinte alig
Sebes Gusztáv nagy érdekhogy
„tudományos méltatja említésre a szerző
a Lenin által megfogalma- sem,
kiváltott.
értékes
végzett a nemzetközi erőviszonyok lődést
zott elv alapján áll, amely rendszerességgel
az egész magyar
tavalyi módosulását, a közönség ér- könyve
szerint minden népnek joga elemzési" adjon a
előkelő
deklődését, a vidéki és ama- ¡sportirodalomban
van úgy élni, ahogyan akar. világbajnoki döntőről.
tőr futballt, valamint labda- helyet foglal el. Elsősorban
Ez
a
cél
szabja
meg
a
rugó-rendszerünk ' szervezeti hatalmas ténybeli anyagot
A
Szovjetunió azonban
Vízszintes: 1. függ. 1. egyik
könyv anyagának kettéosz¡felölelő közleményeinek kö- szép híres műve a Szépmű- |koltass. 8. Ford.: kerek szám.
hajlandó segítséget nyúj- tását. Az első részben súly- felépítését.
9. Van ilyen csiga is. 10.
szönheti kétségtelen értékét vészeti
Múzeum
tulajdona. ' Egyik
legnevesebb
szobrátani India népének ipara lyal a történeti tényezők, a
Az első rész tetszés sze- és népszerűségét, bár távolmásodikban pedig a világ- rint összeválogatott adatai is ról sem teszi feleslegessé, ha- 11. A nap 12 órakor ezt teszi. szunk. 13. Olasz futball-klubfejlesztésében.
12. Európai nép. 13. Francia csapat neve. 14. Belső szervj
bajnokság
eseményeinek helyenként pontatlanok, esetBulganyin elvtárs hangsú- analizálása során végzett el- legesek. Az 1939—40. évi nem mintegy megsürgeti a festő, főleg
a
tájképfestés 16. Két ruhadarab. 17. A semagyar labdarúgás történetéprolémái érdekelték. 14. Tö- lyem őshazája. 19. Nem benn.
lyozta, hogy a Szovjetunió vi fejtegetések kapnak he- NB utolsó fordulója előtt a nek megírását.
rök méltóság.
15. Borotva- 20. Francia festő — korában
kész minden ipari tapaszta- lyet. Az elkülönítés formá- könyv közlése alapján a FeSzekeres László penge (K=L). 17 Ford: zuha- ; a nagy közönség alig ismerte.
latát — beleértve az atom- lis jegyiek figyelembevéte- rencvárosnak 35 pontja volt
nok. 18. Edények. 19. Gyakori 22. Menyétfélék
családjába
energia békés felhasználásá- lével jött létre s így a me- s mégis 39 ponttal fejezte be
vezetéknév. 20. Czutfo Béla. tartozó állat.
az idényt. Merő tévedés lechanikus
szétválasztás
zavar23.
Francia
ban szerzett tapasztalatokat ja az összkép kibontakozá- h e t hogy egyetlen bajnoki
A
Pedagógiai
Főiskola 21. Vizenyős terület névelő- szobrász, Michelangelo
után
is — megosztani
Indiával. sát. Ezért fordulhatott elő, mérkőzésen a Ferencváros 4, RISZT-alapszervezete novem- vel. 22. Rossz tette. 23. Hely- az emberiség egyik legerőtelHa India vezetői
hogy az első rész „Felké- vagy (ugyancsak a szerző ál- ber hó 28-án a Szovjet-Uk- határozó-rag. (Ék. hiba). 24. jesebb, legtehetségesebb szobbármilyen mértékben fel szülés a világbajnokságra" lítása szerint) a Hungária és raina Hét alkalmából szé- Közeledik. 25.' Huza ikersza- rásza. 25. S z á n t ó - . . . 26. Beakarják használni a gaz- címen, a második rész pe- az Űjpest 3 pontot szerzett. pen sikerült műsoros ünnep- va. 26: Az Adriai tenger vi- borítá. 28. Ütlegel. 29. Fo.-d::
séget rendezett, melyen A.
daság és kultúra egyik- dig „Előkészületek a svájci
A
könyv képanyagának Nagy Miklós tanszékvezető dékén fúvó szél. 27. Véd. 28. arcon csattan. 30. Titokban
világbajnokságra" című almásik ágában elért tapasz- fejezetben foglalkozik egy összeválogatása gyakran fél- főiskolai tanár »Szovjet-Uk- Svájci város. 29. Ford: szö- figyeli. 31. J. I. T.R. 33. Zarendszertelen- rajna népe és földje« cím- vetféleség. 30. A Keleti p. u. matja. 34. S. E. Á. 36. Közistalatunkat
— mondotta szervesen összetartozó témá- reérthetetlen
séget
tükrei.
1922.
és 1945. mel tartott előadást. Káldor freskóinak festője. 31 J ó sze- mert angol szócska.
Hruscsov elvtárs —, mi val. E merev szétdarabolást
mináriumi dolgozat eredméközötti
eseményekről
készült
Beküldendő: Vízszintes 1,
szívesen, baráti módon, az időbeli eltérés sem indo- 5 felvétel közül 3 1928-ból, János főiskolai adjunktus nye. (ók. hiba). 32. Gyorsan
13, 30, 37, függőleges 1, 10,
Ukrajna
zenekultúráját
isönzetlenül megosztjuk azt kolhatja. Hasonló célkitűzés 1 pedig 1931-ből való. A felmenő. 34. Szekrény — rossz 20, 23 sz. sorok megfejtése
zenei bemutatók- idegen szóval. 35. R-rel: vilÖnökkel és erőinkhez mér- mellett rendkívül nehéz a szabadulás előtti tíz év ese- mertette
kal.
VB eseményeit nem kiiktatA megfejtéseket a Szegedi
lanyfőzőlap. 36. Építkezésnél
ten segítséget nyújtunk«. ni a kronológiai sorrendből, ményeit, közte az 1938-as viSzerkesztőségébe
fontos alapanyag. 37. A Gol- Egyetem
lágbajnoki
döntőt,
egyetlen
A Bölcsészkari DlSZ-bi- goíha festője, főleg bibliai és (Szeged. Felszabadulás ú t j a
de az időrendi-keretbe-ágya- fénykép sem mutatja be.
SZEGEDI EGYETEM
zottság dicséretben részesízottság az egységes kép kitárgyú
alkotása 5.) postán, vagy pedig a szerA Szegedi Tudományegyetem, OrLabdarúgásunk felszabadu- tette Urszin Jolán I. éves történelmi
levelesládájába
vosegyetem és Pedagógiai Főiskola rajzolódását segíthette volna
révén
vált
híressé.
38.
Előd. kesztőség
lás utáni szakaszának fel- hallgatót a másod-évfolyam
elő.
(lásd u. a. cím) kell eljuttatni,
lapja
dolgozása már
lényegesen DISZ- és tanulmányi munkáSzerkeszti a szerkesztőbizottság
Függőleges: 1. Magyar fes- A borítékon tüntessük fel a
A világbajnoki
döntőre körültekintőbb és alaposabb. jának felülvizsgálásában vég- tő. (Szül. 1864.) A
Kladia: Az MDP Egyetemi és FőFraknói- „Rejtvény-rovat" szócskát.
iskolai Pártbizottsága. a Tudo- koncentrált magyar labdarú- Itt
is
kimaradt
azonban
zett
jó
munkájáért.
—
Pósa
díj nyertese,
sikereit
tájkémányegyetem rektora, az Orvos- gás-történet céljainak
Beküldési
határidő:
195\
meglabdarúgásunk
egészének
Zsolt
IV.
éves
történész
hallegyetem dékánla. a Főiskola Igazpeivel aratta. 2. Hirtelen egy
católa. i DISZ és a Szakszerve- felelően bőséges nemzetközi szervezeti felépítése, a
kö- gató pedig a tudományos di- bizonyos helyre nyúl. 3. Tűz- december 17. A megfejtők
zetek
között a 10. forduló után a
anyagot sűrít össze, bár ese- zönség fokozódó érdeklődé- ákkörök területén végzett jó
hely-sütők. 4. Lét népiesen. Szerkesztőség értékes könyvtenként
könnyen
hozzáférhesének
figyelemmel
kísérésa,
munkája
elismeréseképpen
Szegedi Nvomda Vállalat
5. Nagy testű tengeri állat. 6. jutalmat fog kisorsolni, He-i
tő, lényeges adatok is elsik- •a futballsportban nemzetközi részesült dicséretben,
Felelő® vezető: VInczt György
1 Rangjelző szócska, 7,%Gy'I- lyes megfejtés 8 pont,

A magyar labdarúgás

Rejtvény rovat

