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A tudományos munka —
a tudománypolitikai határozat tükrében
Az egyetemen dolgozó oktatók
munkaidejének 50 %-át számítják a tudományos munka végzésére. A tudományos
munka
végzése azonban nem öncél, vele szemben különböző társadalmi igények vannak. Ezeket az
igényeket foglalta össze a Központi Bizottság tudománypolitikai határozata 1969-ben.
Azóta közel öt év telt el, éppen ezért jogos az a felvetés;
hol tartunk az egyetemünkön
folyó tudományos munkát illetően a tudománypolitikai határozat megvalósításában és milyen
területeken kell előrehaladnunk
a továbbfejlesztés
érdekében.
Ezt az értékelést végezte el az
MSZMP JATE Pártbizottsága.
Az eredményeket illetően megállapítást nyert, hogy számos területen

előrehaladás

történt.

mindenekelőtt azt jelenti,
kialakultak

a kutatási

Ez

hogy

főirányok,

s elsősorban ennek
keretében
folyik a tudományos
munka.
Ezek a következők: a helytörténeti kutatások a közigazgatással
és a vállalatokkal
kapcsolatos
kutatások, a biológiailag aktív
vegyületek-, a természeti erőforrások-, a nagymélységű szénhidrogén-előfordulások-, petrolkémiai-, a szilárd testek kutatása, valamint az életfolyamatok szabályozásának-, az ember legkedvezőbb mikro- és makrokörnyezetének kialakítására irányuló kutatások. Előrehaladás
tudományos
fokozatok

történt a
megszer-

zése területén is. Jelenleg egyetemünk valamivel több, mint
400 oktatója és kutatója közül
í> akadémikus,

26 doktor,

és 97

kandidátus van. A félállásos oktatók (38 fő) közül is többen
rendelkeznek tudományos fokozattal. Az elmúlt Időszakban növekedett
anyagi

a tudományos
támogatásának

ségleteket szolgálnak, — ezen a
területen is igen fontos az egyéb
hazai tudományos műhelyekkel
való kapcsolat,
együttműködés
kiépítése. A külföldi tanulmányutakat is jobban összhangba kell
hozni a fentiekkel. Mindkét kutatási területtel összefüggésben

továbbá alapvető a
értékelése
differeitciált

kutatómunka
módozata-

inak kialakítása, az adott tudományos eredmény színvonalának,
hatékonyságának megítélése.

2. A tudományos
kutatómunka
anyagi bázisának állandó
bővítése mellett biztosítani
kell a különböző
forrásokból
származó
anyagi eszközök
differenciált
elosztását,
a tudományos
munka
hatékonysága,
eredményessége
mértékének
értékelése
alapján.

A legfontosabb: az automatikus
juttatások gyakorlatának a megszüntetése. Ide sorolandó feladatok még: a tudományos munkához szükséges élő és holtmunka
jelenleg nem kielégítő arányának
megváltoztatása, az egyes területeken jelentkező
kedvezőtlen
eszközellátottság fokozatos megszüntetése, a mai igényekkel
szorosan összefüggő társadalomtudományi kutatások intenzívebb
anyagi támogatása, a külföldi
kiküldetések és tanulmányutak
differenciált anyagi támogatása,
a nagyműszerek
beszerzésénél
több
kutatóintézet
igényeinek
figyelembevétele.
8. Ami pedig a tudományos
kutatómunkát végző személyze-

t e t iHeti, fontos
feladat az ún.
hármas, különösen
pedig a politikai és az ideológiai
követelményrendszernek
való
megfele-

Gyakorlás

kutatás
mértéke

lés további erősítése és a gondolatok cseréjét biztosító,
egymást
segítő, más tudományos
munkája
iránt érdeklődő
szakmai-tudományos légkör elmélyítése.
Ide t a r -

tozik a tudományos
utánpótlás
tervszerűbb nevelése, a tudományos pályakezdő fiatalok problémáinak megoldásában való intenzívebb közreműködés feladata is. Fontos tennivaló még: a
kutató állások létesítésének szorgalmazása, különösen a társadalomtudományi karokon, valamint
a képzett segéderőkkel való ellátottság növelése. Továbbra is
tervszerűen ösztönözni kell oktatóinkat a tudományos fokozatok megszerzésére.
A fenti feladatok megoldása
nem könnyű, de olyanok, melyeknek
megvalósítása
nagy
mértékben előrelendíti a KB tudománypolitikai
határozatának
megvalósítását egyetemünkön. Ez
a cél vezette értékelő munkájában a pártbizottságot is. A cél
valósággá azonban
csak
akkor
válik, ha nem csupán a párt és
az állami vezetés — az azt segí-

XII.
évfolyam
5.
szám

április
8.

*
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*
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Korszerű oktatás
— képzett tanárok
Napjainkban verseny van az
egyetemek között. A szabad pályázási rendszer következményeként az a diplomás hallgató élvez előnyt, akinek az alma matera „korszerűbb diplomát" adott.
Nézzük meg, hogy vajon a Természettudományi Kar végzős fizika-kémia, illetve biológia-kémia szakos hallgatói keresett
diplomához jutnak-e, ha eleget
tesznek majd a komplex államvizsga követelményeinek.
Dr. Rácz Fodor Benő, a z Á l t a -

lános és Fizikai Kémiai Tanszék
adjunktusa, aki a tanítás módszertanára tanítja a leendő tanárokat, készséggel állt lapunk
rendelkezésére. Kritikus és a
probléma gyökeréig ható válaszai bizonyára segítik majd az
intézményt, hogy az imént emlegetett versenyben minél előkelőbb helyet foglaljon el az országos ranglistán.

Korábban

tudatosítani...

tő
összegyetemi
Tudományos
Tanács, valamint kari bizottsá-

— Miben látja a jelenlegi
zés
gyengéjét?

gok — hanem valamennyi
részt vesz e munkában,

— Napjainkban az egyetemi
szakképzés és a hivatásra felkészítés metodikája csupán a negyed- és ötödévre korlátozódik.
Véleményem szerint, korábban
kellene tudatosítani a hallgatókkal, hogy ők tanárok lesznek,
nem pedig kutatók. Időben kellene kiszűrni azokat, akik nem
alkalmasak a pedagógusi pályára, mert nem minden kiváló vegyész jó tanár. Bár az úgynevezett alapozó tudományok —
pszichológia, pedagógia — a korábbi évfolyamok tantervében
szerepelnek, de ezeket nem tekintik megfelelő súlyúnak. Kampányszerűen, jószerint csupán az
osztályzatért
tanulják
hallgatóink.

oktató
vállalja

azokat a nehézségeket, amelyek
jelentkeznek a tudományos munka tervezésével, koordinálásával,
értékelésével, az anyagi támogatás
differenciált
elosztásával
kapcsolatban.
DR. PAPP IGNÁC
egyetemi docens
ae MSZMP JATE V. B. tagja

kép-

— Az utolsó
két
évfolyamot,
mint
a hivatásra
felkészítés
utolsó
állomását
említette.
Vizsgáljuk
meg
közelebbről
e
kulcsfontosságú
évfolyamok
tananyagát!

is, ezen belül elsősorban a kiemelt témák támogatásával. A beruházási keretek bizonyos mérvű növekedése, valamint a szerződéses
munkákból
származó
bevételek is részben a tudományos munka anyagi bázisának
szélesítését
szolgálták. Az is
megállapítást nyert, hogy javult

— A IV. évesek módszertani
előadásainak száma mindössze
egy. Az I. félévben a klasszikus,
a II. félévben pedig a korszerű
oktatási módszerekkel ismerkednek meg. Ez utóbbi technikaigépi feltétele azonban alapos
korszerűsítésre
szorul
egyetemünkön. Napjainkban az audiovizuális oktatás megfelelő m ű szerezettsége — alapkövetelmény.
A Bolyai-laboratórium albérletként való használata és a gyenge
színvonalú
eszközellátottság
eredményeként a hallgatók manuális rútinja kétségbeejtő. A
módszertani laboratóriumi gyakorlatok során a közeljövő tanárai azon kísérleteket gyakorolják,
amelyet majd az órákon Is el
kell végezniök. A dialektikus bemutatás tehát fontos. Ügyetlenkedéseik láttán, önkéntelenül is
az a színi növendék jut eszembe,
aki a vizsgaelőadáson elfelejti a
szöveget. Az utolsó előtti évben
/tíz óra hospitálás is szerepel az
órarendben...

az egyetem és az akadémiai
intézetek együttműködése,
valamint
a nemzetközi
(testvéregyetemi)
kapcsolataink
is
tartalmasabbakká váltak. A tudományos
diákkörökben
csaknem
500
hallgató

tevékenykedik
és tagjai több
pályadíjat nyertek országos konferenciákon.

Az eredmények
örvendetesek,
de a fejlődés mértéke még mindig alatta marad
lehetőségeink-

nek. Eppea ezért — miként erre
a pártbizottság rámutatott
az
alábbi területeken kell tovább
munkálkodni a nagyobb előre
haladás érdekében.
1. Mindenekelőtt
fokozni
kell
az egyetemen
folyó
tudományos
munka
összhangját
társadalmigazdasági-kulturális
célkitűzése-

inkkel. Ez azt jelenti, hogy az
országos főirányokkal összhang,
ban levő kutatási témák kialakítására fokozottabban kell törekednünk és növelni kell a feltűnően elaprózott témák koncentrációját, valamint az alap-,
az alkalmazott-, és a fejlesztési
kutatások között ésszerű arányokat kell kialakítani. Ami pedig
az országos főirányokkal közvetlenül nem kapcsolatos témák
kutatását illeti, — azokat, amelyek oktatási és nevelési szük-

„Örökzöld" téma
— És a döntő
évben?

fontosságú

V.

— A 10—10 óra tanítási gyakorlat mellett sokat hospitálnak
és heti 1 órában szemináriumon
vesznek részt hallgatóink. Ezeken az órákon számolnak be egyegy aktuális oktatáspolitikai, ta-

/

nítási-gyakorlati problémáról. Az
osztályozás kérdése „örökzöld"
téma. Tudatosítani
szeretnénk
velük; a numerikus kalkulus csupán eszköz, ami nélkül lehet, sőt
kell is oktatni.
— A jelenlegi
módszer
tökéletesítésre,
finomításra
rul. Véleménye
szerint, mi
a kibontakozás
útja?

tehát
szolenne

— Az integráció szükségszerűen vetődik fel. A célirányos integrációnak azonban maximálisan gyakorlatcentrikusnak kell
lennie. Az I. és II. évben a szaktudományi specifikumok gerincét
kellene lefektetni, mégpedig a
kémia aspektusából. Ezt a bázisanyagot kellene azután didaktikusán feldolgozni a legkorszerűbb módszerekkel. Ehhez kellenének az oktatási-technikai berendezések, valamint a tanszékek
együttműködése a közös oktatási
programban.
Sokak véleménye: a komplex
szemléletet a hallgatóknak önmagukban kell kialakítaniok. Az
én álláspontom: az individualizált tanszéki követelmények mellett nem várható el a szintézis,
még akkor sem, ha minden előadó magáévá tenné az integrált
oktatás követelményét.

Közös fórum hiánya
— A tanárjelöltek
első szárnypróbálgatásának
színtere
a gyakorló iskola.
Indokolt
tehát o
kérdés:
milyen
az
egyetemmel
való
kapcsolata?

— A gyakorló iskola jelen körülményei miatt csak részben
tudja betölteni a z t a fontos funkcióját, hogy a végzés előtt álló
tanárjelölteket optimális viszonyok között vezesse be a gyakorlatba. Hangsúlyoznám az optimális viszonyokat, tehát a kitűnően
felszerelt tágas tanulói laboratóriumokat, ahol mindazon elvek és
paraméterek, amelyekkel a hall.
gató elméletileg már megismerkedett, maradéktalanul tudnak
érvényesülni az oktatás folyamatában. így egy-egy gyakorlóóra
eredményességét
avagy
eredménytelenségét
jobbára
csak
szubjektív tényezőkre vezethetnénk vissza. Ámi a szakvezető
tanárok és jelöltek viszonyát illeti; lehetne — hallgatói vélemény — sokrétűbb és intenzívebb az idősebb kollégák segítségnyújtása, de amit különösen
igényelnének a hallgatók, az egy
közös fórum létrehozása lenne,
amelynek keretében az egyetemi
oktató, a szakvezető és a jelölt
közösen beszélné meg a nehézségeket — fejezte be nyilatkozatát Rácz Fodor Benő.
„A kréta manapság annyit ér
az oktatásban, mint egy kémcsővel harcolni a rák ellen". A korszerű audiovizuális oktatás három komponense — az individuális képzés, a szemináriumi
jellegű feldolgozás és a szintetizáló előadás — nélkülözhetetlenek sőt feltételezik egymást. A
korszerű feltételek biztosítása az
egyetemek feladata, d e . . . De
nincs az a csodálatos módszer
vagy eszközrendszer, amely az
egyéni tanulást, a diplomáért való áldozatvállalást helyettesítené.
A legkorszerűbb oktatástechnológia is csak azt vállalhatja magára, hogy az egyéni erőfeszítéseket
célszerűvé, ésszerűvé és ökonomikussá teszi. Más lapra tartozik,
hegy e7-t azonban fpJfétlení.y
•ne« kell tennie.
THÉKEí)

ISTVÁN

„Jó tanuló — jó népművelő" Ifjúsági Parlament
A József

Attila

Tudományegye-

tem 1969-ben a Tanácsköztársaság 50. évfordulójára örökös díjat alapított azon hallgatók részére, akik élenjártak a népművelési munkában és folyamatosan jó tanulmányi eredményt értek el. Idén is, a hagyománynak
megfelelően három hallgató részesült a kitüntetésben. Az oklevelet és a személyenkénti 500
forint jutalmat, dr. Rácz János
oktatási rektorhelyettes nyújtotta át Maróti

Györgynek,

Kerényi

Ervinnek és Visy Csabának. Lapunk ebből az alkalomból rövid
portrékban mutatja be (a hagyománytól eltérően) a „Jó tanuló
— jó népművelő"

dij

nyerteseit.

— „Legegyszerűbb talán arra a
kérdésre válaszolni, hogyan fogadtam a kitüntetést, természetesen nagyon örültem — mondta
beszélgetésünk
elején
Maróti
György

III.

éves

matematikus.

— Első évtől veszek részt a néptánccsoport munkájában. Győrben jártam gimnáziumba és zeneszerzés szakon a konzervatóriumban tanultam, sőt zenei előtanulmányaim visszanyúlnak áz
általános iskolába. Amikor megtudtam, hogy az egyetemen van
néptánccsoport — azt mc/ndhatnám, gondolkodás nélkül, azonnal jelentkeztem. Egyéves katonáskodás után egy idegen városba kerültem, s ez a csoport fogadott be elsőnek. Gyorsan beleilleszkedtem ebbe a nagyon
kedves társaságba, hiszen rögtön otthon éreztem magam. Értek a zenéhez, s ennek révén
segítek a csoport vezetőjének a
táncok betanításában. A fiúk lépéseit előbb leírásból megtanulom, és én mutatom be. A csoportot a népzene és a tánc szeretet tartja össze. Teljes egészében magunkénak érezzük a csoport minden egyes ügyét, mert
csak annak érdemes ezt a munkát folytatni, aki szívvel csinálja.
Az évi 20 ezerből mosatásra sem
jut, a lányok, pl. maguk mossák

vasalják a ruháinkat. Nekem már
szinte természetes, hogy ezt csinálom, talán ezért egy kicsit
meglepetés is ez az elismerés."
Az öt félévben általában jeles
eredményt ért el a tanulásban.
A matematikát legalább annyira
szereti, mint a táncot. Elsősorban
az algebra iránt érdeklődik, ebből már leszigorlatozott, most a
a kötelezőkön túl foglalkozik az
algebrával. A matematika diákkör algebra szekciójának diákvezetője. H a végez az egyetemen,
elméleti pályán szeretne dolgozni.
Kerényi Ervin IV. éves joghallgató már négy éve tagja a Szegedi Egyetemi Színpadnak. Több
sikeres és hosszan játszott darabban szerepelt, az Öriáscsecsemőben kezdte remek epizódfigurával, az Örök Elektrában és a
Kőműves Kelemenben folytatta.
Rengeteg munkával és fáradsággal járult ő is ezekhez a produkciókhoz. Győrtől
Mórahalomig
vitték bemutatóikat, tagja volt
annak a társulatnak, amelyik az
1972. évi fesztiválon aranyérmet
nyert. Kétszer járt Lengyelországban. Jóllehet ő maga is ezt
a munkát érzi többnek, döntőnek, meg kell említeni a jogi kari önképző kört is, amelynek
megalapításában komoly érdemei
voltak. Itt több önállósággal dolgozott, hiszen kezdeményezője és
szervezője volt a körnek. Somlyó-műsoruk,
Székely-estjük,
rendszeres havi programjaik nagy
érdeklődést keltettek. Jó kapcsolatot alakítottak ki a város művelődési központjaival, közös műsort is rendeztek. Egy ideig kari
kultúrosként is dolgozott, de ma
is részt vesz a kar kulturális
rendezvényeiben.
A
kulturális
munkát a maga kedvére és hallgatótársai hasznára végezte, szívesen csinálta mindvégig és ezért
örül, hogy ebbe a tevékenységi
körbe kapcsolódott be.
Általában jó, illetve jeles ren-

dűen végezte a féléveket. A Büntetőjogi Diákkör tagja, Ittas vagy
bódult
állapotban
elkövetett
bűncselekmények
címmel
írja
szakdolgozatát. Fél év múlv a befejezi egyetemi
tanulmányait.
Ezután Szegeden akar szakvizsgázni, ez idő alatt is részt akar
venni a z egyetemi színpad munkájában.
Visy Csaba vegyész szakon végez az idén. Harmadévtől kitűnő
eredménnyel zárja a szemesztereket. Ebben a tanévben Népköztársasági ösztöndíjas. Két év óta
tagja a Fizikai—Kémia Diákkörnek. Legszívesebben
elektrokémiai kinetikával foglalkozik. Tavaly az Országos Diákköri Konferencián kiemelt pályadíjjal jutalmazták munkáját. Most is készen áll egy újabb dolgozata, az
alkoholok elektrokémiai oxidációjáról. Elméleti, kutató pályán
szeretne tovább dolgozni.
ö t éve szerepel az egyetemi
énekkarban — a basszus szólamban énekel. Gimnazista korában
tagja volt a Ságvári Gimnázium
énekkarának — akkor még tenorban. A gimnázium kamarazenekarában játszott mint első hegedűs. Katonaideje alatt pol-beat
együttesben, mint mondta, valóságos kórusban énekelt. Tagj a
volt a keszthelyi
Helikonon
aranyérmet
nyert
csoportnak
1972-ben és a montreauxi fesztiválon nagy sikert elért kórusnak. Emlékezetes számára az
1973 őszén Sarkadon tett vendégszereplés, amit az ottani gimnáziumban tanító régi énekkari tagokkal együtt rendeztek, ugyanis
a szólistájuk megbetegedett és a
buszon kapta meg a kottát, hogy
kétszeri blattolással az előadáson
ő énekelje a szólót Alexandrov:
Dal a hazáról című kantátájában.
Másik ilyen szereplése; Kari
Orff: Catulli Carminájának egyik
szólóját énekelte az énekkar
hangversenyén az Aulában.

1971-ben lépett életbe a törvény az ifjúságról, amely konkrétan leszögezi a magyar ifjúság
feladatait, jogait, de kötelességeit is. A végrehajtás első lépcsőfoka a törvény megjelenésekor
hozott kormányhatározat
volt,
ez rendelte el, hogy a miniezterek és az országos hatáskörű
szervek vezetői a törvény és
kormányhatározat
végrehajtása
érdekében saját hatáskörükben
tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A második lépcsőfokot
az 1972 decemberében és 1973
januárjában megjelent miniszteri szintű végrehajtási jogszabályok alkotják. Ezek a jogszabályok követik a törvényt, de bizonyos kérdéseket
konkrétabban
fogalmaznak meg. Pl. a kormányhatározatban is szerepei a
rendelkezés: „Az ifjúság közéleti
tevékenységének fokozása, valamint a fiatalok tájékoztatása érdekében a munkahelyeken, a nevelési és oktatási intézetekben
— a KISZ és az illetékes szakszervezet segítségével — legalább
kétévenként „Ifjúsági Parlamentet" kell tartani." Ugyanez a
rendelkezés a miniszteri utasításban már a konkrét feltételeket tartalmazta.
Az ifjúsági parlamentek összehívására 1974-ben került sor első alkalommal.
Intézményeink
közül elsőként a Juhász Gyula
Tanárképző
Főiskolán
hívták
össze az ifjúsági parlamentet.
Március 28-án délután ennek
napirendjén szerepelt: 1. Állami vezetés tájékoztatója az i f j ú sági törvény helyi végrehajtásáról. 2. Vita (a vitán belül a
KISZ-szervezet állásfoglalásának
ismertetése). 3. Válaszadás.
Az ifjúsági parlament megrendezése nem a KISZ feladata, de
a KISZ ügye! Éppen ezért kiemelt gondot kellett fordítani az
ezzel kapcsolatos teendőkre. A
KISZ-bizottság állásfoglalásának
elkészültét javaslatok, vélemé-

nyek összegyűjtése előzte meg. A
kész anyagot pedig előző napon
KISZ-bizottsági értekezleten vitatták meg és fogadták el.
Az állami vezetés referátuma
főleg a tájékoztatást szolgálta.
Beszámolt a törvény végrehajtása során elért jelentős eredményeiről, összekapcsolva azt az
oktatáspolitikai határozat megvalósításának értékelésével is. Ez.
zel szemben a KISZ-bizottság
korreferátuma, az eredmények
elismerése mellett, inkább a
problémákra hívta fel a figyelmet. Főleg, a még meglevő hiányosságokról szóltak a küldöttek is, tanárok és hallgatók egyaránt. Téma volt: a Főiskolai
Tanács határozatainak megvalósítása; a különböző oktatott tárgyak összehangolása (pedagógia,
pszichológia,
szakmódszertan);
a jelenlegi pályázati rendszer
módosítása; tanárok részéről a
követelményrendszer
tisztázása
félév elején; a kiadott munka
végzésének fokozott ellenőrzése;
KISZ_szervezeti fegyelem erősítése s a kommunista politikai
jelleg kidomborítása; a tanulmányi munka színvonalának javítása; az úttörővezetés; a szakkollégiumok; az, hogy tegyék lehetővé az elővizsgázást; a dolgozói
KISZ-alapszervezetből is legyen
egy delegált képviselő a főiskolai tanácsban; a demokrácia és
bürokrácia problémái a főiskolán; legyen meg a munkamegosztás a különböző szervek között és végül kérés felsőbb szerveinkhez, tárgyi felvételeink javítása érdekében.
Az elhangzott kérdések többségére azonnal válaszokat adnak
majd az illetékesek.

Sokfelé eljutott az énekkarral,
Hódmezővásárhelytől Pestig. Zeneszeretetét ennyi fölsorolás után
nem kell bizonygatni, Szécsi tanár urat az énekkar karnagyát
még gimnazista korából ismeri,
régóta dolgoznak együtt, jól érzi
itt magát, hiszen jó közösségnek
tartja az énekkart. Szólampróbán
időnként segít a betanításban. Az
énekkari szereplés sok lemondást is jelentett, de ezekért őt is
kárpótolta a siker. Ha isikerül
Szegeden elhelyezkednie, akkor
szeretne továbbra is énekkari
tag maradni.
CS. A.

um

Gap of management
Tavasz 1974. (Goldschmied József fotója)

KITUNTETESEK
Hazánk felszabadulásának 29.
évfordulója
alkalmából,
az
egészségügyi miniszter kitünteté^ seket adományozott.
Dr. Szontágh Ferenc egyetemi
tanárt, a SZOTE rektorát, a
Munkaérdemrend arany fokozat,
dr. Mónus Zoltán egyetemi adjunktust,
a
Munkaérdemrend
ezüst fokozat, Pataki Mária osztályvezető ápolónőt, a Munkaérdemrend ezüst fokozat, Szabadi
István
tanszéki laboránst, a
Munkaérdemrend bronz fokozat
kitüntetésben részesítette.
„Az Egészségügy Kiváló Dolgozója"
kitüntetésben
részesült:
Pintér Józsefné adminisztrátor,
Nagymihály Ferenc műhelyvezető, Pallag Lajos osztályvezető
ápoló.
Egészségügyi miniszteri dicsérő
oklevelet kapott: dr. Fülöp Szilveszter osztályvezető, Baráth Mihályné ápolónő és Bózsó István
műszaki ügyintéző.
Április 3-án, a Szegedi Orvostudományi Egyetem felszabadulási ünnepségén került átadásra
a Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem kitüntetés, Az 1973. évben végzett orvosok és gyógyszerészek közül az alábbiak részesültek kitüntetésben: dr. Engelhardt József, dr. Faragó Katalin,
dr. Hadházy Aba, dr. Halászi
Katalin, dr. Obál Ferenc, dr.
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Petri Klára orvosok és Pozsár
Mária gyógyszerész.
A József Attila Tudományegyetem április 2-án, a központi
épület Aulájában tartotta felszabadulási emlékünnepségét.
Az
ünnepség keretében került sor a
Felsőoktatási
Tanulmányi
Érdemérem kitüntetések átadására.
Ebben az évben Pataky Ágnes
német-orosz szakos, Nagy Elemér
matematikus és Dobó Sándor
vegyész érdemelte ki e ritka kitüntetést.
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadulásának 29. évfordulója alkalmából, eredményes munkája elismeréséül, a Munka Érdemrend
ezüst fokozatát adományozta dr.
Gécseg Ferencnek, a matematikai tudományok kandidátusának,
a Szegedi József Attila Tudományegyetem docensének.
A JATE három dolgozója 30
éves munkaviszonya elismeréséül aranygyűrűs kitüntetésben részesült, Buda Sándorné, a Rektori Hivatal titkára, dr. Molnár
Ferencné, az Embertani Tanszék
előadója,

és

Csűri

Mihályné,

a

Gazdasági Hivatal előadója részesült az értékes kitüntetésben.

Az amerikai ipari és gazdasági szervezés egyik nagynak tartott tekintélye egy európai konferencián Nyugat-Európa Ámerikával szembeni lemaradásával
kapcsolatban mondta: Nem a
technológiai rés, sokkal inkább a
nagyméretű üzemszervezésben és
gazdasági vezetésben megmutatkozó rés (Gap of management)
az ok.
Mádl Ferenc írja egyik tanulmányában: A szocialista gazdasági integráció bizonyos szervezeti
restrukturalizációt
jelent.
Ügy tűnik, hogy a jelenlegi fejlődési szakaszban, a két világrendszer
gazdasági-politikai-ideológiai harcának egyik nagyon fontos területe a szervezés, az igazgatás. E terület tudományos művelői kaptak egy alapvető elméleti szakmunkát dr.
Szentpéteri
István:
Az
szervezéselméleti

problémalátása, szervezeti kategória-értelmezése és az ú j szervezet-szociológiai kifejezések között
a hidat megépítsük."
Valóban. Ahhoz, hogy a klaszszikusok gondolatainak kimeríthetetlennek tűnő tárházát értő
szemmel tekinthessük át, ilyen

igazgatástudomány
alapjai
című

könyvének megjelenésével.

A Jogi Kar Államjog Tanszékének docense komoly leckét ad
a
marxizmus
klasszikusainak
marxista bemutatásából. (A társas szervezeti viszonyok igazgatásának marxista—leninista alapjai című fejezet). Nincs idegenszó halmozás, öncélú belemagyarázás, de van tiszta, világos, élvezettel követhető gondolatmenet. amelynek eredménye, hogy
Marx. Engels, Lenin számos fogálma, elképzelése a maga történeti környezetében rárakódott
„magyarázatrétegektől" megtisztulva jelenik meg.
„A mai szervezet-szociológiairodalom a szervezettség újabb
és újabb vonásalt és azok fogalmi kritériumait tárja fel, s minél
egységesebb terminológia kialakítására törekszik. Ezért elkerülhetetlen az, hogy a klasszikusok

hidakra nagyon nagy szükség
van.
A nagyszerűen tagolt könyvön
végighúzódik a történetiség. A
különböző igazgatás- és szervezéstudományi irányzatokat kialakulásuk, fejlődésük, ellentmondásaik, egymásra hatásuk bemutatása hozza közelünkbe. A pol'gári irányzatok tudományos és
gyakorlati eredményei nem sikkadnak el kritikájuk során. Az
őket kitermelő társadalom ellentmondásait hozzák felszínre
Mivel a rendszer
ellentmondásaira egy feloldhatatlan ellentmondásokat
hordozó rendszeren belül keresik a meg-

oldást. átmeneti viszonylagos sikerei ellenére sem csodaszerek.
Kutatási
módszereik,
ötleteik,
számos részeredményük azonban
feltétlen
elismerést
érdemel,
hasznos tanulságot jelent a szocialista országok társadalomtudósai számára is.
Hadd emeljem ki a IV. rész
(A szervezet hagyományos és ú j
értelmezése)
utolsó
fejezetét,
amelyben a szerző a szervezet
marxista modelljét vázolja fel.
Szentpéteri Marx és Engels A német ideológiában kifejtett kommunista elméletére visszavezetve
megkülönböztet ún. természetiformális és racionális-formális
szerveket. A szocializmus politikai, társadalmi, állami, gazdasági
stb.
szervezeti
rendszereiben
mindenütt a természeti forma
(előre meg nem tervezett, spontán kialakuló) és a racionális
forma (az ember tudatos, normában tervezett szervezet-alakító
tevékenységének eredménye) sajátos kombinációjú aránya áll
fenn az adott szakaszokban. „A
szocialista társadalom szervezettségének egyensúlyozó rendszerré
alakulása akkor következhet be,
ha a természeti és racionális
szervek sajátos funkciója kialakul és a társadalmi gyakorlatban
érvényesül is. A termelőerők f e j lettségének későbbi magas szintjén. a kommunizmus megvalósításának folyamatában a természeti és racionális-formális dualizmus megszűnik, vagyis a kettő
közelít egymáshoz, majd egy típusban olvad össze."
A szervezetek fejlődésmenetének nagyszerű dialektikája tárul
elénk, amely méltó befejezése '
ennek az alapos
munkának.
(Akadémia Kiadó, 1974.)
VARNAY ERNÖ

Látlelet" a demokratizmusról Kollégiumi Napok
Az elmúlt évek KlSZ-tevékenységének
egyik
sarkalatos
pontja az egyetemi demokrácia
és demokratizmus
intézményes
fórumainak, lehetőségeinek megteremtésében vállalt szerep, ha
úgy tetszik: harc.
E munka eredményeképp ma
már a hallgatóság képviselői ott
ülnek a kari és egyetemi tanácsokban és döntenek vagy döntéseket módosítanak az universitas különböző kérdéseiben. A
tanszéki képviseletekbe delegált
hallgatók — habár sokszor még
bátortalanul teszik — egyre inkább az oktatók segítőivé és
vitapartnereivé nőnek az oktatás-nevelés kérdéseiben. Egészében: e munka
eredményeképp
megsokasodtak azok a fórumok
—- az ösztöndíjosztó vitáktól a
diákparlamentekig —, amelye r
ken az egyetemisták (vagy választott képviselőik) kifejthetik
véleményüket
egyetempolitikai
kérdésekről éppúgy mint napi
gondokról, s felelős döntéseket
hozhatnak vagy inspirálhatnak.

Az érvényesülés

kérdései

A „formák megteremtésének
korszaka" és a kezdeti tartalmi
lépések után ma a hangsúly ter-

mészetes
módon az egyetemiés
KISZ-demokrácia
érdemi
mozzanataira tevődik át, a d e m o k r á c i a

minőségének, valódi érvényesítésének és tudatosításának problémái kerülnek előtérbe.
A
minőségi
továbblépésnél
óhatatlanul
felmerül:
hogyan
•funkcionál,
mennyiben
érvényesül ma a demokratizmus
az egyetemi KISZ életében;
hogyan é r -

tékelik,
milyennek
látják a
KISZ-demokratizmus érvényesülését azok, akik különböző szinteken maguk is egy demokratikus gyakorlat érvényesítői, s
akiknek érdekeit a demokratizmus szolgálni hivatott. Mennyiben teremtett bázist a KISZtagságban az eddig megtett út,
mennyiben fogadja vagy veti el
képviselőinek
tevékenységét
stb...
„Látleletünk"
ehhez
próbál
adalékokat szolgáltatni —- orvosegyetemi tapasztalatok alapján.
A SZOTE Marxizmus—Leninizmus Intézetében 326 hallgatóra, a hallgatóság 26,5 °/o-ra kiterjedő felmérést végeztünk 1972
őszén. A kérdőiveket az orvoskaron négy, a gyógyszerészkaron
egy-egy tanulmányi csoport töltötte ki — véletlen minta alapján. Az egyik kérdés annak
vizsgálatát célozta, hogy milyen
kép él a fejekben az egyetemi
KISZ-demokráciáról, a válaszolók szerint milyen mértékben
érvényesül a demokratizmus az
egyetemi KISZ-szervezet életében a hallgatókkal kapcsolatos
döntésekben. Bár a kérdés —
mintegy lehetőséget teremtve a
KISZ-demokratizmussal
kapcsolatos sokféle elképzelés érvényesítésére — meglehetősen általános volt, a válaszok nyomán
tanulságos
és
elgondolkodtató
kép rajzolható fel:

Is-is álláspont
Jól érvényesül
a
demokrácia
a megkérdezett
hallgatók
-7,9
",i-a (91 fő), egyáltalán
nem érvényesül
1,22 "/„-a (4 fő)
szerint.

Ez a két szélső pólus. A többség
— az összes
megkérdezettek
52,5 "/ 01 a is-is álláspontra

helyez-

kedett, úgy véli inkább csak
esetenként beszélhetünk a demokrácia
érvényesüléséről.
E
vélemény mögött sok minden
meghúzódik.
bizonytalanságok
(Mit tartsunk
demokratizmusnak?; Miben jelentkezik? stb.)
mellett kételyek, de nem egy
esetben tájékozatlanság is. Ezt
alátámasztja egy másik adat: a
hallgatók
20 % - a vagy nem válaszolt,
vagy „nem
tudom"-mal
felelt.

Az orvoskari KISZ-tagok válaszainak boncolgatásával valamelyest finomíthatjuk az előbb
vázolt globális képet. Az első
tanulság, hogy a demokratizmus
csak

a cselekvésben

realizálód-

hat. A KISZ-vezetőknek — akik
nap mint nap részt vesznek és
részt vehetnek apróbb-nagyobb
döntésekben — 43 %-a tartja
jónak a demokrácia érvényesülését, míg az egyszerű KISZ-tagok
csak 19,6 %-ban vallották ezt.
Így adódik, hogy a „jól érvényesül" értékelés
27,3 % - o s
orvoskari
átlagában
a
KISZ-vezetők
véleménye
52 %-al, míg az egyszerű tagoké csak 48 %-al
szerepel.
Az
„esetenként"
válasz

53 %-os átlaga fordított helyzetet tükröz. Itt a
KISZ-vezetők
csak

24 %-al,

a tagság

pedig

„A nevelőt is nevelni

kell"

76 %-os súllyal járult hozzá э
kép kialakulásához, az egyszerű
KISZ-tagok több mint kétharmada is-is álláspontra helyezkedett tehát.

Apologetika, a saját tevékenység védelme búvik-e meg a
KISZ-vezetők jobb
véleménye
mögött?
Nem hinném. Inkább arról
van szó, hogy sokszor egy másfajta gyakorlat részesei mint a
tagság, s így eltérnek a tapasztalataik is. Másrészt kétségek,
bizonytalanságok náluk is fellelhetők, 40 %-uk vélekedik úgy
— megkérdőjelezve saját tevékenységét is —, hogy csak esetenként érvényesül a demokrácia
a KISZ-ben. És hogy „a nevelót
is nevelni kell", arra külön felhívja a figyelmet, hogy a KISZvezetők kb. 15 %-a nem tudja:
érvényesül-e vagy sem a demokrácia a KISZ-ben. Ezen a
ponton teljes az összhang a?
egyszerű tagok hasonló arányú
véleményével.
Ha a KISZ-vezetők különböző
csoportjainak válaszait vizsgáljuk, szinte megismétlődik az,
amit az előbb KISZ-vezető —
KISZ-tag
relációban
mondottunk. A magasabb funkciókat
betöltőknél nagyobb
arányban
szerepel a „jól érvényesül" értékelés, míg az alacsonyabb rangú
KISZ-vezető kategóriáknál megnövekszik a bizonytalansági tényezők szerepe. Ennek bizonyítására hadd ne idézzünk most
számokat, pusztán annyit jegyezzünk meg, hogy a demokratizmus érvényesülését
nem
ismerő KISZ-vezetők
többsége a csoportvezetők
és
az
egyetemi
KISZ-munkabizottsági
tagok
kö-

zül került ki, bár akadt itt elsős KISZ-bizottsági tag is,
A második tanulságnak tehát
a vezetés struktúrájának, és ez-

zel összefüggésben a vezetőképzés és vezető-kiválasztás módszereinek, mechanizmusának javítását kell sürgetnie, hisz a vezetők véleményének (és tetteinek) bizonytalanságai hatványozottan jelentkezhetnek a tagságnál.

Lehetőségek

és

módszerek

Megszívlelendő
tanulságokat
hordoz az egyes évfolyamok
KISZ-demokráciáról adott értékelésének áttekintése is.
Az első és igen fontos mozzan a t : a „gólyák" 43 %-a nem ismerte még az egyetemi
demokráciát, túl a kezdő
szemeszter

sék magukat a további küzdelmekbe. Ezen a csodálatos napon
a SZOTE KISZ-klub a j t a j a minden jogász előtt kitárult! Sajnos,
a délelőtti helytállás kissé megviselte a jövendő orvosokat, így
hát ennek, no meg a jogászok
csalafintaságainak tudható be,
hogy a szellemi vetélkedőt —
nem győzzük hangsúlyozni: minimális fölénnyel! — a joghallgatók nyerték meg.
Az egész napos versengés betetőzése és méltó befejezése szintén a fent említett klubban történt, természetesen egy nagy, közös buli formájában, mindannyiunk legnagyobb megelégedésére.
Hála a szervezők ötletességének
és leleményességének, az ellentétek még ekkor sem csillapodtak
le. Mindez a Nagy Sörivó Versennyel kezdődött, amely során
a győzelem furcs a módon, megint az orvosokra szállt! Ezután
olyan tánc következett, amelyet

Este diavetítéssel egybekötött
élménybeszámolót
hallhattunk
„Vietnamban jártam" címmel.
Közelebbről is megismerhettük
a vietnami nép háborús életét,
szokásait, a jelenlegi politikai
viszonyokat és természetesen a
magyar
küldöttség
feladatát,
munkáját is.
22-én délután a kollégiumi r á .
dió kívánságműsora szórakoztatta a kollégium lakóit és vendégeit. Este került sor a tréfás kollégiumi vetélkedőre, amelyen három csapat indult: jogot tanulók,
matematika—fizika szakosok és

félidején. Náluk a 32 % „esetenként" is inkább nem mint
igen jelentésű. Ez részben természetes állapot még az ő esetükben, részben pedig figyelmeztetés a KISZ irányítóinak: az első félév mozgalmi munkájának
centrumába,
a
beilleszkedés
egyéb tényezői mellett, oda keil
állítani az egyetemi demokrácia
lehetőségeinek és módszereinek
megismertetését is.
A másik kiugró tényező; hogy

a tavalyi harmad- és
negyedévcsek nem túlságosan
hízelgő
képet festenek
a
KlSZ-demokra-

tizmusról.
Pl. a
harmadéves
medikusoknak csak 17,5 %-a értékelte jónak az egyetemi demokráciát (ezzel az évfolyamok
között az utolsó helyen állnak),
68,5 %-uk voksolt „esetenként"re, s 10,5 %-uk nem ismerte.
A negyedévesek többsége (71 %)
pedig X-re vette a demokráciát,
s ezzel első helyre kerültek az
„esetenként"
választípusnál. E
két évfolyam
elégedetlenségét
demokratizmusunk mai állapotával az is bizonyítja, hogy ők vetették papírra a legtöbb szöveges
javaslatot, illetve bírálatot. A
IV. o. h. 45,5 %-ának, a III. o. h.
44 %-ának volt mondanivalója
a témával kapcsolatban. A javaslatok nagy száma egyben jelzi:
a demokratizmussal kapcsolatos
állásfoglalásuk nem elutasító-távolság tartó magatartásokat rejt
elsősorban, hanem a továbblépést sürgető feszültségeknek is
lecsapódása. Utolsó megjegyzés ü n k : a legbiztatóbb
véleményt
a hallgatókkal
kapcsolatos
KISZdöntések
demokratizmusáról
a
második
és az ötödik
évfolyam

adta. Az aktivitásba lendülő generáció és a veteránok.
Mit
ként?

mondhatnánk

A számok
tendenciákat,
tők abszolút

summázat-

jeleznek
de nem
érvényűnek,

Antal Zsuzsa kollégiumi titkár átadja jól végzett munkájukért a diák.
vezetőség jutalmát Bíró Magdolna és Miseta Rozália másodéves kollégistáknak.
megismerhettük rektorunkat. 21én izgalmas sportesemények szórakoztatták az érdeklődőket. Délelőtt a kollégium TTK-s és
JTK-s hallgatónőinek kispályás
futballmérkőzésére került sor az
Ady téren. Mindkét csapat lelkesen sportszerűen játszott. A
TTK csapata bizonyult jobbnak,
mert már az első félidőben 2:1
arányban vezetett és a második
félidőben is tartotta előnyét
Délután a társkollégiumok közötti asztalitenisz-bajnokságon folyt
a harc az Irinyi Kupá-ért. Az
Irinyi kollégium versenyzői vol-

más különböző szakos TTK-s
hallgatónők. Egy sor tréfás villámkérdés szerepelt a vetélkedő
programjában. Kollégiumr a szóló sikere volt a rögtönzött divatbemutatónak, a talpraesett manökeneknek. A verseny nagyon
izgalmas
volt,
mert
erőben
egyenrangú felek
vetélkedtek.
Mutatja ezt az eredmény is. A
legtöbb pontot a vegyes csapat
kapta, eggyel kevesebbet a mat—
fizesek csapata, de nem sokkal
maradtak le a jogászok sem.
A Kollégiumi Napok programja érdekes műsorral kezdődött és

bizonyos
tekinthekülö-

nösen nem a kicsiny populációjú csoportok esetében. Alkalmasak azonban arra, hogy tovább
gondolva az általuk hordott tartalmakat, tanulságaikat beépítsük a ma és a holnap KISZmunkájába, munkatervi szinten
is, de minden egyes vezető,
KISZ-képviselő
vezetésiés
munkamódszereibe is.
Megfogalmaznak
egy
követelményt.
Nem elég a
demokratizmust a KISZ-tagság
érdekeiben
működtetni.
Arra kell
törekedni,
hogy a KISZ-tagság
„alkalmazott tudományává".
váljon, s ne
csak a vita és a döntés
lehetőségét érzékelje,
de ízét-izgalmát
is
érezze az egyetemi
KISZ-szervezet minél több
tagja.

KUKOVECZ GYÖRGY
A női futballmérkőzés „hősei" a JTK (balról) és a TTK csapata.
(Goldschmied József felvételei)

„Csatabárd" nélkül
Verőfényes napsütésben kezdődött, és a késő éjszakában ért
véget március 21-én az orvos—
jogász nap. Délelőtt 9-kor a
szurkolók és versenyzők lelkes
hada gyűlt össze az Ady téren,
hogy eldöntsék, vajon a jogászok,
vagy az orvostanhallgatók csapatai érdemelnek-e babért a sportolásban. Az „ép testben ép lélek" elv alapján, amint az előre
várható volt, a SZOTE csapatai
fölényes, elsöprő győzelmet arattak. Igaz. hogy a jogászok állítása szerint ezen a napon kimagasló sportegyéniségeik -éppen
szociológiai felmérésen voltak,
de az is való, hogy jóval több
drukkerük volt, mint a győzteseknek. A férfi foci eredménye
így 4:0, a női focié 8:0, a női kosáré pedig 62:20 lett, hogy a többit ne is említsük . ..
A tűző napon bizony mindkét
fél képviselői kemény munkát
végeztek, hogy aztán délután teljes szellemi frissességgel vethes-

Minden év tavaszának egyik
érdekes programja az Irinyi Kollégiumi Napok rendezvénysorozata, amelyet a kollégium lakói
rendeznek.
Március 20-án délután a Kollégiumi Napok ünnepélyes megnyitásával kezdődött az idei
program. Este a „Vendégünk
X. Y." címmel illetett és a továbbiakban rendszeres programnak tekinthető — beszélgetéssorozat első vendégeként egyetemünk rektorát dr. Fodor Géz a
egyetemi tanárt hívtuk meg. A
beszélgetés során közelebbről is

ritkán láthatunk és élvezhetünk;
a fiúk, lábukon léggömbbel ropták, míg a lányoknak az volt a
feladata, hogy szétpukkasszák a
luftbaiont. Ez rövid időn belül
mindenkinek szépen sikerült.
A férfi láb-szépségversenyt remek bemondóval és remegő lábakkal csodáltuk végig — dőltünk a nevetéstől. A vidám hangulatot sörszünet szakította meg,
mert a sör nagyon gyorsan fogyott. Szerencsére, röpke negyedórás várakozás után, minden
nyertes és szomjazó már sört
kortyolgatva hallgathatta végig
az orvos—jogász pert, hogy végül is a kötélhúzásban adja ki
végső erejét, békés megértésben.
Egy szó, mint száz: jó volt ez
a nap, és mindannyian izgatottan várjuk, mikor adhatunk revansot...
F. K.

tak a legügyesebbek, s „otthon
tartották" a kupát. Második a
Móra, harmadik a Hugonnay,
negyedik a Hermán kollégium
csapata lett.
E nap sporteseményeihez tartozik az is, hogy a Hermán kollégium által rendezett futóversenyre kollégiumunk két csapatot küldött. Az egyik elsőnek, a
másik harmadiknak ért a célba.

vidámsággal zárult. A három,
napos rendezvénysorozat minden
egyes
programjáról
ugyanezt
mondhatnám; lendületesek, mozgalmasak voltak az érdeklődőket
nem érhette csalódás. Mindez a
szervező gárdának főleg a kollégiumi bizottság tagjainak kö.
szönhető.
HAVASI IBOLYA

K I S Z - kitüntetések
Március 19-én a KISZ Csonjrád megyei bizottságán Kérj
András a KISZ KB osztályvezetője aranykoszorús KISZ-jelvényt
adott át dr. Újvári Józsefnénak,
a Központi Bizottság Ifjúmunkás
Tanácsa alelnökének, a JATE jogi kara oktatójának kiemelkedő
KISZ-es munkája elismeréséül.

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség kiemelkedő KISZmunkája elismeréseként Aranykoszorús KISZ-jelvénnyel jutalmazta Berger Zoltánt (SZOTE)
Drozdik

Évát

(JATE), Lővei

Ka.

talint (Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola)

TE).

és Nagy

Balázst

(JA-

hiteibőlEgyetemes nevetés
T*. A
TÖRTÉNETTUDOMÁNY
ÜJ EREDMÉNYEI

A Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola történettudományi tanszékének tudományos diákköre a „Találkozás neves történészekkel" sorozatban dr. Laczkó Miklóst, a történettudományok
kandidátusát látta vendégül március 25-én délután. A neves történész a tanszék előadótermében
„Üjabbkoncepciók a fasizmusról"
címmel tartott előadást.
^

-%. NEMZETKÖZI

ELISMERÉS

Az illetékes olasz hatóságok
dr. Koltay-Kastner Jenő nyugalmazott egyetemi tanárnak „Az
Olasz Köztársaság Kommendá.
tora" kitüntetést adományozták a
Magyarország és Olaszország közötti kulturális kapcsolatok fejlesztésében, valamint az olasz
nyelv és irodalom ismeretének
magyarországi
terjesztésében
szerzett érdemeiért.

Dr. Kalmár László tanszékvezető egyetemi tanár március 20.
án a Stefan Banach Nemzetközi
Matematikai Centrum meghívására Varsóba utazott. Kalmár
professzor hat hétig tartózkodik
Lengyelországban, ahol több előadás megtartására kérték fel.

Dr. Szőkefalvi-Nagy Béla, dr.
Tandori Károly és dr. Leindler
László egyetemi tanárok március
31-től április 6-ig az Oberwolfachban megrendezendő „Függvényterek és approximációk" kollokviumon vesznek részt.

Szegedi
Egyetem—Mezőtúri
Főiskola 3:0 (1:0). Az 1973—74.
es főiskolai labdarúgó bajnokság első fordulójában a Már_
kos—Tánczos, Emődi, Feszt, Varga—Kisjuhász,
Tímár—Sándor,
Bozóki. V. Tóth, Sutoczki csere:
Juhász, Szarka, Szarvas összetételű csapatunk jó játékkal biztos győzelmet aratott Mezőtúron.
A gólokon Sutoczki (2) és Kisjuhász osztozkodtak.

Dr. Gosztonyi János művelődésügyi miniszterhelyettes március 20-án aktuális közoktatáspolitikai kérdésekről előadást tartott
a József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi
kara
MSZMP-alapszervezetének
taggyűlésén. Felkereste dr. Fodor
Gézát, a JATE rektorát é s találkozott dr. Krajkó Andrással, az
egyetemi pártbizottság titkárával.
Megbeszélést folytatott dr. Hajdú Péter egyetemi tanárral, a
bölcsészettudományi kar dékánjával és dr. Veczkó Józseffel a
kari pártszervezet titkárával.

ÜNNEPI

IDEGENBEN

MEGEMLÉKEZÉS

A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola Történettudományi Tanszéke és a történelem szakos hallgatók KISZ-alapszervezete április 6-án a történelmi előadóban
a centenáriumi tanév és a történelem szakos tanárképzés 100.
évfordulója alkalmából ünnepi
megemlékezést tartott. Este régi
és mai diákok találkozójára került sor a tanszéken.
•». SZOVJET VENDÉG
A FŐISKOLÁN

A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékére látogatott március 27-én A. I. Kudrjasov kandidátus, a budapesti Szovjet Tudomány és Kultúra Háza nyelvi
kabinetjének vezetője. Itt tartózkodása alatt megismerkedett a
tanszék munkájával, tájékoztatást nyújtott az orosz szakos hallgatóknak a Ház tevékenységéről
és előadást tartott a tanszék oktatóinak az orosz nyelvoktatás
ú j módszereiről.
-%. KIVÁLÓ
TANARJELÖLTEK

A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola Tanácsa április 2-án a
Szabadság Filmszínházban felszabadulási emlékünnepélyt rendezett. Az ünnepség keretében
került átadásra „A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kiváló
Tanárjelöltje" kitüntetés. Ebben
az esztendőben a következő IV.
évfolyamos hallgatók tettek eleget a követelményeknek: Bencsik
János matematika—fizika. Vidra
Klára magyar—ének, Palya Edit
magyar—orosz,
Puskás
Eszter
matematika—kémia, Voinea-Delast Elena biológia—rajz.

Napok és a Nemzetközi
retság XI. kongresszusának

Diákszömeg-

rendezése. Az. idéri tehát, május
7—15. között, Magyarország látja
vendégül az NDSZ szép számmal
érkező delegátusait. Az előkészületeket, már megkezdték, hiszen
a házigazda szerepe számos fel' adatot jelöl, alapos szervezést,
pontos munkát követel. A KISZ
Központi Bizottsága ezzel kapcsolatban tájékoztatót is tartott,
amelynek két napirendi pontja
volt: a .meghívott KlSZ-titkárokat, és az egyetemi, főiskolai lapok szerkesztőit tájékoztatták a
nemzetközi diákmozgalom aktuális kérdéseiről, valamint a hazai
tömegpolitikai előkészítésről, a
konkrét tennivalókról. Ez utóbbiakról hamarosan felhívást jelentetünk meg, ezért most fordítsuk
figyelmünket elsősorban az előbbi témára.
Az NDSZ, amely antifasiszta
bázison jött létre, 1946-ban, Londonban, következetesen harcolt a
háború, a fasizmus ellen, haladó
szerepet vállal azzal is, hogy felemeli szavát az imperializmus
politikája, a neokolonialista törekvésekkel szemben, küzd a
diákság helyzetének javításáért,
az oktatás demokratizálásáért. A
diákszövetség reagál a nemzet4
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Dr. Kalmár László
professzort,
aki szabálytalanul
közlekedett
a

<%. DR. GOSZTONYI
LÁTOGATÁSA A

JÁNOS
JATE-N

JANCSÓ MIKLÓSEMLÉKÜNNEPÉLY

A
Szegedj
Orvostudományi
Egyetem Tanácsa április 9-én délután a szemészeti klinika tantermében tartotta az immár hagyományos Jancsó Miklós-emlékünnepélyt. Az ünnepség keretében dr. Tóth Károly egyetemi
tanár „Adatok a fogszuvasodás
epidemiológiájához, aetiológiájához és a megelőzés lehetőségei"
címmel tartott előadást. Ezután
került sor a Jancsó Miklós-emlékérem átadására.
AZ IFJÚSÁG
PLAKETT

Szalai

*

melférje.

A professzor
kedvenc
kérdései
Leesik
a lovag a várfalról,
zörög-e?
Vizsgázó: — Igen!
Professzor:
— Sajnos,
elégtelen, mert
csobban!
(Vizesárok
van a várfal
alatt.)

*
Politikai
gazdaságtan
szeminá*
rium:
—
Kinek
van
kérdése
az
anyaghoz?
— Nekem csak az a
kérdésemi
hogy mi volt föladva
mára"

*

Egy
jókedvű
jogászhallgaló
(Budapestről),
mint az egyik
fővárosi napilap
munkatársa,
felkereste
hivatali
helyiségében.
Hosszú
bevezető
beszélgetés,
az
új rektor dicsérgetése
után
feltette az ominózus
kérdést:
— Professzor úr, oly sok intézkedése után mikor óhajtja
viszszatenni
a paprikába
a
C-vitamint?

Luther Márton egyetemi
de művelt ember
volt.

gyalogátkelő
helyen, igazoltatta
a
rendőr.
Megkérdezte
tőle,
hogy
melyik szerinte a legrövidebb
út.
Mire a professzor
szórakozottan
így felelt: Hát, a
piperkettő.
Külföldi évfolyamtárs
esete:
— Keresem
a
tanársegédemet.
— Mi a neve a
gyakorlatvezetőjének?
— Ném
tudok.

Szemináriumvezető:
— Gyere*
kek, ki találta meg az egyik
félrevezető
hibát a mai
anyagban?
Csönd...
Diák: A 66. oldalon'.".:
Lapozás.
Diák: Papagáj:
ly-nal!

*

Dialmat
szemináriumon
a jelenségről
és lényegről
folyik
a.
vita. Az örök példa: egy
követ

tanári

Irodalom órán: — Arany:
Tölgyek alatt című
költeményében
„befutó
nyomásokat"
jelenített
meg. (Futó benyomások
helyett.)
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SZEGEDÉRT

Április 2-án, a Szegedi Nemzeti Színházban a forradalmi ifjúsági napok ünnepségsorozata
keretében emlékplaketteket adtak át azoknak a fiataloknak,
akik kiemelkedő társadalmi, politikai, szakmai és művészeti
munkát végeztek a városért. Dr.
Biczó György, a városi tanács
elnöke, az öt kitüntetett közölt
dr.

talán egész éjszaka az ágya
lett volt?
— Igen...
En vagyok a

Vizsgáztató:
— Milyen
csata
volt
1074-ben?
Vizsgázó:
? ? ?
Vizsgáztató:
— Na,
milyen?
Répa,
retek...
Nem
mond
ez
magának
semmit?
Vizsgázó:
? ? ?
Vizsgáztató:
Répái,
Retki?
Egyik
sem.
Vizsgázó:
Mogyorói!

Istvánnak,

a

JATE

Bolyai intézete adjunktusának is
átnyújtotta a plakettet.
TIT ELISMERÉS

Április 2-án, a TIT budapesti
központjában rendezett ünnepségen, a TIT Aranykoszorús jelvény kitüntetésben részesült: dr.
Jakucs László, a József Attila
Tudományegyetem tanszékvezető
egyetemi tanára és dr. Megyeri
János, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára.

Angol órán: „They were
fighting for a better life"
helyett:
„They were fighting for a better
wife". Azaz: „Jobb életért
harcoltak" helyett,
„Jobb
feleségért
harcoltak."

Dialektikus
materializmus
szemináriumon:
— A mai órán demót
írunk?
— Igen. Nem hiányzik
senki?
— Nem.
— Ügy tűnik, mintha
kevesen
lennének.
— Hát
persze.
összehúztuk
magunkat.

Matematika
vizsgán:
tó vizsga
közben
megakad.
— Nos? — kérdi a
A vizsgázó
hallgat.

A hallgaegyszercsak
vizsgáztató.

A Nemzetközi Diákszövetségről
1974. tavaszának két kiemelkedő eseménye, az ifjúsági mozgalomban: a Forradalmi Ifjúsági

— Nos? — kérdezi újra.
Ismét
csönd.
A professzor:
Node,
kollega,
már kétszer
segítettem,
és még
mindig nem
megy?

EGYETEMI
TANÁRAINK
AZ N S Z K - B A N

UTAZÁS

GYŐZELEM

Az 1942143. tanév végén
Szent.
Györgyi
Alberttől
a
földrajzos
Kogutowitz
Károly
vette
át a
rektori láncot. Rektorsága
idején
minden
korábbi,
Szent-Györgyi
Albert
által bevezetett
intézkedést, a diákoknak
tetsző
ötletet
visszavont.

közi élet konfliktusaira, befolyást
gyakorol a társadalmi, politikai
problémákra, és ezzel szoros öszszefüggésben törekszik a diákság
sajátos problémáinak megoldására. Miután az 1950-ben alakított
ellenszervezet a (j0-as évek má.sodik felében lelepleződött, és
hivatalosan megszűnt, az NDSZ
egyedül fogja össze nemzetközi
szinten, a 88 nemzeti diákszövetséget.
A nemzetközi helyzetben az
utóbbi évek folyamán, az enyhülés tendenciája mutatkozott,
amelynek három fontos tényezője: a szocialista országok aktív
békepolitikája, egyes tőkés országok politikusainak realisztikus
gondolkozása és a társadalmi
erők, mozgalmak aktivizálódása.
Ezeknek közvetlen hatása érvényesül a nemzetközi ifjúsági és
diákmozgalom alakulásában is.
Az előző kongresszuson például
az egység feltételei már jobbak
voltak, mint korábban. A szocialista országok ifjúsági és diákszervezeteinek tekintélye nő, a
tőkés és a fejlődő országok szocialista és kommunista ifjúsági
mozgalma egyre komolyabb tényező. a szociáldemokrata ifjúsági és diákszervezetek saját
pártjuktól balra tolódnak, együttműködnek a szocialista országok
ifjúsági szervezeteivel, a szélsőbalos szervezetek kiszorulnak, a

jobboldali, konzervatív szervezetek elszigetelődnek a nemzetközi
fórumokon. Bár a politikai színkép elég tarka, az egyes szervezetek között nemcsak párbeszéd,
de együttműködés is kialakul;
egységes a szolidaritási mozgalom, amely támogatja a chilei.
nép harcát, az arab népek ügyét
és az indokínai békét. Egységes
a fellépés Európában az enyhülésért vívott harcban, az ifjúság
problémáival foglalkozó akciókban is létrejött a közös plattform
különböző szervezetek között.
Az összkép még akkor is pozitív, ha számolnunk kell bizonyos negatív mozzanatokkal; az
egység megbontására
irányuló
törekvésekkel, az eltérő álláspontokkal, a nemzetközi események
egységes
megítélésének
hiányával, a jobboldali befolyással. Az NDSZ belső helyzete
kedvező, szilárd lényeges belső
problémái nincsenek — hangzott
el a tájékoztatón többek között.
A májusi XI. kongresszus magyarországi megrendezése nem
csupán azt jelenti, hogy mi biztosítjuk a külső feltételeket, hogy
felelősek vagyunk eredményességéért, hanem azt is, — erre szeretnénk külön hangsúlyt helyezni —, hogy az ideérkező küldöttségek életközeiben szemlélik meg
munkánkat, mozgalmi tevékenységünket.

— Hogy néz ki?
— Szémüveges,
kopász

ürge.

A professzor
előadáson
névsort
olvas:
...B.
István?
— Jelen.
...B.
Mária?
— Beteg — mondja
az előbbi
fiatalember.
— Mi az, maga honnan
tudja,

földobunk
és leesik; mi a jelenség és mi a lényeg?
Mindenki
elhitte,
hogy a lényeg a gravitációs
erő
hatása.
Egy ellenvélemény:
— És ha én
vak vagyok és nem látom,
hogy
leesik?!
Közbeszólás:
— Állj alá!

*

A szerencsétlen
mászott a körtefára
dés leple
alatt.

bujdosó
felgyümölcssze-

„Föltámaszkodunk"
Hétfő e s t e . . . Kezdődik a Rádiókabaré műsora. Gyorsan kikapcsolom a készüléket és sietek az Aud. Max.-ba, mert hamarosan kezdődik a Jakab műsora. . . A bejárat előtt, majd a teremben, sűrű tömegben, csöndesen folyik >a pozíció-harc . . . kis
intermezzo, közvetlenül a kezdés
előtt, ami már-már kizökkent a
kedélyemből...
aztán;
másfél
órára én is teljesen átengedem
magam a
humor-kaleidoszkóp
hatásának, amelyet Árkosiék forgatnak előttünk,v boszorkányos
ügyességgel. Ontják az ötleteket,
sziporkázva sorjáznak a poénok
— a hatás nemegyszer frenetikus.
Nemcsak széles a Jakab második műsorának humor-színskálája, hiszen a börleszktől a szóvicceken át a groteszkig,, az abszurdig, nonszenszig, szinte minden lehetséges árnyalatot felmutatnak, de bizonyítás nélkül is
kijelenthetem, hogy a Nocsakhoz
képest, mélyült is a humoruk.
Egyre kevesebb az öncélú, sőt
banális poén, elenyészően kevésre
ritkult az elhasznált geg, ezzel
párhuzamosan
viszont,
olyan
gondolati gazdagság rejlik a
csattanók mögött, ami ritka, egyrészt a „diákhumorban" (idézőjel = Árkosiék humora tudniillik több a hagyományos diákhumorizálásnál, ez ma már világos),
másrészt, általában a kabaréban.
A KABARÉ különben sem mindig könnyű szórakozás csupán,
ezt bizonyította nekünk nemrég
egy kitűnő film, s most a Jakab.

A felszabadult röhejektől a kuncogáson át
a felszisszenésig,
mindenféle hanghatásokkal reagál a figyelmes és érzékeny néző. S ez a felszisszenés is sokszor több, mint u konvencionális
„humor-üzemekben" oly sokszor
elhangzó félmondat: „No, ezt azr
tán jól megadták . . . " Előbb nevetünk egy jó nagyol, vagy felszisszenünk, s később észreveszszük, hogy micsoda asszociációkat
indított el egy-egy poén. Ha tartalmában „elemzem" ezt a műsort,
feltétlenül meg kell említeni,
hogy Árkosiék humorában sok a
morbid elem, amihez mindkét oldalról megfelelő egészséges életösztön kell, ebben a műsorban
szinte túlburjánzik, ami megint
csak a közönség „nevelésének'
nem hagyományos eszköze. A
„hivatalos" kabarékhoz hasonlóan sok a politikus mondanivalójuk, csak ezt egészen másképpen
fogalmazzák meg.
Oldalak kellenének annak kifejtéséhez, hogy mi minden tetszett ebben a produkcióban!
Csak dicséret illeti a kivitelezést is. Árkosi, Kormos, Mészáros
és Nemesik tetszett elsősorban, de
kivétel nélkül minden színre lépőnek volt jópár nagyszerű villanása . . .
Nem folytatom az egyhangú
dicséretet, mert ez nehezebb is,
mint bírálni, másrészt, akik még
nem látták, végül nem hiszik el,
hogy ilyen egyértelműen j ó . . .
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Előszó önkritikához
A
Szegedi
Orvostudományi
Egyetem kulturális életéről be,
szélgettem hallgatókkal és oktatókkal. E beszélgetések tapaszta.
latai' nyilván nem fogják pontosan tükrözni a valódi helyzetet,
csak egy belülről indított széles
körű és mélyreható felmérés világíthatná át ennek a területnek
nagyon is szétágazó rendszerét.
Bár ezt az összegezést nem vitacikknek szánom, mégis az voln a
célravezető, ha maguk a SZOTE
kulturális életének irányítói és
részesei vállalnák a nyilvános
kérdésfelvetést. Nem azzal a céllal javaslom ezt, hogy most aztán „szellőztessünk", hanem, hogy
időben tegyük meg kritikai észrevételeinket, ha arra van szükség, vagy mutassuk meg a továbblépés lehetőségét, illetve igényét, ha a r r a van szükség.
A kérdés egyébként a március
T9—20-i MSZMP KB ülésen született határozat vetületében tárgyalható, amely többek között a
közművelődés, a kultúra szerepére, fokozott megbecsülésére és fejlesztésére hívja föl mindannyiunk figyelmét.
A gyakorlat általában azt mutatja, hogy az ifjúsági mozgalom három legfontosabb területe: az agitációs propaganda munka, a kulturális tevékenység és
a sport. Nyilvánvaló, hogy ezek
nem válhatnak el élesen egymástól, sem a szakmai munkától.
S leginkább a kulturális terület
az, amelynek áthatása nagyon
nagy lehet. Ezekből az érintkezésekből következik
másrészt,
kölcsönösségi alapon, hogy a
kultúrmunka, a kulturális nevelés a pártmunka szerves része, a
tömegpolitikai munkával szoros
kapcsolatban kell, hogy álljon.
Ebben a tanévben három főfeladatot tűztek kl a kultúrmunka
területén: színvonalas rendezvények biztosítása, rétegkapcsolatok
kialakítása a városon belül (pl.
középiskolákkal, ipari üzemekkel), kapcsolat teremtése a másik
három
orvosegyetemmel
(Sectio Traditionális). E feladatkörökből csak az első valósítja
meg konkrét céljait. A maguk
szintjén tehát tudnak szervezni
a SZOTE-n, de ezen továbbjutni
egyenlőre nem lehet, nincsenek
meg elsősorban a személyi feltételei. UKXJŰfiP a problém a most
már aa- egyetem kulturális életének egésr.ét "tekintve, hogy a vezetés egy majdnem 30 tagú testületre a Kulturális Munkacsoportra van bízva, amelynek éppen a n a g y létszáma miatt nehéz összehangolni a munkát, s
nincs egyetlen függetlenített, sok
tapasztalattal rendelkező kultú.
rosuk sem. A kultúrfelelős társadalmi munkában látja el mindazt. ami például a JATE-n a kulturális bizottság
függetlenített
munkatársai. S ezen felül a kul_
túros nem tagja az egyetemi
KISZ V. B._nek, abban szavazati
joga nincs, a V. B. persze olyan
felettes, amelynek döntését végié kell hajtania.

Sokkai súlyosabb probléma en- Mert elképzelhető, hogy egynél az anyagi eszközök hiánya, szer létrejön valamiféle együttszűkös volta. A kulturális alap működés például a bölcsészek és
nagyon sokfelé oszlik el. Sokan az orvosegyetemisták között, amipanaszkodnak amiatt, hogy a nek legmegfelelőbb talaja éppen
klub nagyon kicsi, s más helyi- a kulturális munka, szorosabban
ség ezen'kívül nem is igen akad, a művészeti ismeret adás és szerez akadályozza például a művé- zés.
szeti csoportok munkáját is, s
Tudjuk, hogy az orvosegyeteegy-egy nagy érdeklődést kiváltó
rendezvénynél mutatkozik meg men komoly szakmai munka foigazán a teremprobléma. Nincs lyik. A szakemberképzés automafolyamatos klubélet, mivel, nem tikusan magával hozza a szaktudnak olyan programot adni, centrikusságot. Azonban a hallmint a JATE klub, ezért aztán gató nem maradhat magára a
nem csodálkozhatunk, hogy egy- kultúrálódásban. Az oktatás rendre többen szeretnének oda járni, szerébe nem lehet beépíteni, de
(ahova különben már sok orvos- a KISZ lehetőségeit fokozni kell
egyetemi
KISZ-vezetőnek van a kulturális munka területén,
belépője). A kultúrmunka gya- hogy a középiskolában megalapozott általános műveltség perkorlatilag a z egyes évfolyamokra
oszlik el, illetve a kollégiumban manensen hassa át az egyetemen
folyik színvonalas kulturális te- töltött 6 évet. Mert ha ez az Idővékenység. De meg kell említeni, szak az általános művelődésből
hogy ezek a fórumok bizonyos kiesik, olyan hátrányba kerül a
fokig sokszor zártak, tehát nem végzős, amelyet aligha tud bebiztosítják azokat a lehetősége- hozni az egyetem után. Már peket, amiket például egy központi dig az orvos kulturáltsága a készervezés. Az orvosegyetem kul-, sőbbiekben mércéül is szolgál,
turális élete egyértelműen ren- elsősorban vidéken, tehát felelőssége megközelíti a pedagógudezvénycentrikus. S ez a z, amin
változtatni kell. A rendezvények sét. Nagyon sok munkás és paszínvonalasak
ugyan,
egy-egy rasztszülő gyereke tanul mát az
neves
előadó,
előadóművész, egyetemen. Ezek a fiatalok a
vagy a bérletes sorozatok sok legmagasabb szakmai képzésben
embert vonzanak, de végsősoron részesülnek, de őszintén számolezek a passzivitás kitermelői for- nunk kell azzal, hogy esetleges
málisan. A nem aktív művelődé- kulturális lemaradásuk nehezen
si forma (azaz a kultúra passzív pótolható, s egyáltalán ne legyen
befogadása, elfogadása) és a z ön- szakadék a szakmai képzettségük
tevékeny művészeti csoport-te- és az általános műveltségük színvékenység között van egy átme- vonala között.
neti forma; évfolyamok, kollégiA negyedévesek tapasztalatai
umi közösségek, tanulócsoportok szerint a SZOTE_n a kulturális
spontán, önálló kezdeményezései,
megmozdulásai.
Természetesen munka jelenleg jobb . mint kéterre is van már példa, gondolok három éve. A fejlődést azonban
Itt a Jancsó kollégiumban műkö- továbbra is biztosítani kell, elsődő stúdióra, vagy a politikai sorban annak a három lényeges
klubra.
problémának megoldásával, amiHogy miért szabad, sőt kell a re a fentiekben reflektáltam.
JATE.nak is tudnia az orvostanhallgatók
kulturális
életéről?.
CS. A.

Néhány
szavas
mondandóm
célzatosságban kicsit rokonnak
mondható a Hét századvégi cikkelvei, amennyiben azok egy
hétfőn nagy vihart kavaró eseményről íródtak a csütörtök
csendesebb légkörében, és a már
távlatot is adó vasárnapra kerültek az olvasók elé. A közelmúltban zárult le a bölcsészkaron a
vita az előadások újra kötelezővé tételéről. Azonban a probléma, ami a változtatást Igényelte a
tanulmányi szabályzatban,
továbbra Is megmaradt. Vitához
szólok hozzá tehát illik állást
foglalnom vagy az egyik, vagy
a másik oldalon. De a néhány
hetes távolság már számomra is
megadja a távlatból való szemlélés bővebb lehetőségeit.
Nem akarok a kissé sematikussá vált ok-okozati viszonyból kiindulni: ha a tanulmányi fegyelem meglazult, akkor annak valamilyen oka lehet a diák uraslustaságon túl is, tehát ezt kellene megtalálni és orvosolni. Különben is elég finom és pontatlan a megfogalmazás: a tanulmányi fegyelem meglazulása. Arról van szó, hogy alig négyenöten lézengenek egy-egy előadáson. Ennyire ellustultunk volna,
ennyire hiányozna belőlünk az
érdeklődés?!
Ne felejtsük el, hogy a bölcsészkarról van szó. A bölcsészkar anyagára és a megtanulandó
dolgok sajátságos jellemzőire a
többi karhoz viszonyítva, erre
szeretnék hivatkozni. A hasonlatot Szerb Antal Pedragon-legendájából vehetném. Hőséről, aki
könyvtárban ül legszívesebben,
de rendkívüli kalandokba sodródik a középkori misztikusokkal
foglalkozik, de a jelen misztikája fogja körül, egy XVI. századi
kódexen rettenetesen felizgul, de
a szép nőknek nem tud ellenállni, és végül mindent sajátságos
logikával old meg, sajátságos
mentalitással fogad. Egyszóval
önmagát, és egyben kora minden
filoszának alakját rajzolta meg
és figurázta ki Szerb Antal. A
számunkra fontos tanulság: a
bölcsészkar bizonyos típusú embereket követel és termel ki.
A bölcsészképzés jelenleg tanárképzést jelent. Ez nem azt jelenti, hogy a kettő ugyanaz len-

ne, de azt sem, hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz. Ma
mindennél fontosabb, hogy jól
képzett
tanárok
tanítsanak.
Azonban ezen a területen kevés,
ha valaki csak jó szakember.
Nem elég a szerzett tudást átadni; egy ú j és ma használható
világkép kialakulását kell majd
elősegítenünk jövendő tanítványainkban. Az ehhez szükséges
tudást, lelkesedést és szemléletmódot kellene megszereznünk az
egyetemen, de erről inkább csak
beszélünk, — mint ahogyan én is
ebben a cikkben.
Bizonyos gondolkodású embereket kell, hogy neveljen a bölcsészkar, és ha nem ezt teszi, akkor nem beszélhetünk sem bölcsész, — sem tanárképzésről.
Nem egészen azt a típust ugyan,
akiről Szerb Antal ír de ma éppen nagyon fontos lenne, hogy
jól megkülönböztethető típusú,
gondolkodású emberek kerüljenek ki a bölcsészkarról. Olyan
emberek, akik a szó nemes értelmében filoszok, akiket szinte
nevetségesen vonz minden, ami a
„szellemi szférákban" történik,
egy ritka könyvtől egészen a
kultúrpolitikai
eseményekig.
Olyanok, akik keresik az életben
és az emberekben azt amj széo,
izgalmas, és jó, képesek ezt világosan meglátni, esszenciaként
kivonni és továbbadni, akik valóban tudnak tanítani. Tanító
embereket, akik a módszertan,
pedagógia és pszichológia eszközein kívül, birtokában vannak
valami többletnek, ami valóban
tanárrá teszi őket. Nem a diákok lustaságával, az érdeklődés
hiányával van baj. Nem az előadások egy részének alacsony
színvonala, nem a megfelelően
képzett szakemberek hiánya a
legfőbb baj. Persze, ezekről is
kell beszélni, de gondolom, ezek
mindig is meglevő problémák
voltak.
A jelenlegi problémát nem a
kötelező óralátogatás „tűzzel-vassal" történő véghezvitele oldja
meg. A lényeg: azt is tanítani a
bölcsészkaron, hogy a körülöttünk levő rengeteg nem kötelezőből ki tudjuk választani a kötelezőt, érezni tudjuk, hogy mi a
kötelező.
BAKONYI GÉZA

Vendégünk volt:
D u d á s

Göcseji ház (Goldschmied József fotója)

TÁNCOSOK A GÉPTEREMBEN
A márciusban igencsak szokatlan havazás sem vette el a kedvét a kb. 40 főből álló kis csoportnak, amely március 7-én a
kora reggeli órákban lázasan készülődött az Apáthy Kollégium
előtt háromnapos
jugoszláviai
útjára. Valamikor régen több alkalommal
szerepelt
már a
SZOTE együttese külföldön, de
azok a csoporttagok azóta már
komoly körzeti orvosok, gyógyszerészek, vagy éppen egyetemi
tanársegédek.
Érthető hát a mostani csoport
izgalma, hiszen az első „külföldi" útról és — akkor még csak
reméltük — nagyobb nyilvánosságról volt szó. Miután a busz
tetejét Is megraktuk ládákkal
(félreértés ne essék, nem a
SZOTE autóbuszáról van szó,
mert ilyen még nekünk nincs,
dehát a kultúrát valamikor echós szekérrel terjesztették, miért ne lehetne ezt nekünk Volán
busszal
megtenni),
nótaszóval
indultunk és de. 11 órakor már
Zentán voltunk az ottani Művelődési Házban, amelynek igazgatója jóvoltából és az ottani Ifjúsági Szervezet segítségével jöhetett létre ez az utazás.
Pakolás, próba, ebéd, séta a
„zimankóban" és este 7 órakor
bemutatkozásunk a Zental Művelődési Házban. Hát, ha „re-

Kötelezők
és nem kötelezők

méltük" a nagyobb nyilvánosságot, itt ez a reméltnél is nagyobb volt. Hadd idézzem most
itt a Magyar Szó „Tiszavidék''
című melléklete 1974. március
15-i számából a következőket:
„Sok ilyen előadást!" — címmel
többek között ezt írja: „Az előadásra zsúfolásig megtelt a művelődési ház színházterme, sőt
kicsinek is bizonyult; pótszékeket kellett behozni. Külön örvendetes tény, hogy a nézők között többségben voltak a fiatalok, így bizonyítva, hogy a tizen- és huszonévesek is érdeklődnek a népi hagyományok
Iránt. — Noha a népltánc-csoport amatőr együttes és tagjainak az egyetem, az előadások és
a gyakorlatok mellett nem túl
sok szabad Idejük, lehet, előadásuk színvonala hivatásos népitáncosoknak sem vált volna szégyenére. — Több alkalommal Is
visszatapsolták a táncosokat a
színpadra, sokszor már a műsorszám közben is felhangzott a
nézők vastapsa."
A fogadtatásnál is nagyobb élményt jelentett másnap a zentai
Textilgyárban adott műsorunk,
amelynek „színpada" a gyár
nagy gépterme volt és tulajdonképpen a gyár férfi dolgozói
műsorunkkal lepték meg a Nemzetközi Nőnap alkalmával a
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gyár többségben levő női dolgozóit. A siker itt is nagy volt, de
a környezet, a közönséggel való
közvetlen közelség páratlan érzést váltott kl valamennyiünkből. Amikor azután az ajándékcsere következett, került sor a
legnagyobb meglepetésre, meít
minden résztvevő kapott ajándékot a gyártól, méghozzá saját
terméket: a lányok három konyhai törülgető ruhát, a fiúk pedig egy-egy nyakkendőt.
Vidám nótaszóval búcsúztunk
a havasesőben is az országútig
kísérő gyári dolgozóktól; bármennyire is szerettünk volna
még körükben maradni, az idő
sürgetett, mindjárt 6 óra és 7
órakor már Szabadkán kellene
színpadon lenni. Erre lehet, hogy
a közönség Is számított, mert ők
ís „csúsztak" vagy félórát, de
akik ott voltak ugyanúgy lelkesedtek, mint a zentaiak.
Hallgatóinknak élményt, nekünk: szervezőknek, patronálóknak tanulságot nyújtott ez az
út, mert lám, lehet műsort adni
gyári gépteremben Is, ha megván az igény és érdeklődés s
vannak lelkes emberek, akik ezt
az érdeklődést felkeltik. Köszönet mindazoknak, — mind a jugoszláv, mind a magyar részről, — akik ezt tették.
SZILAGYI

MARGIT

J u l i

Március végén olyan élményben lehetett része a népi ízek,
színek,
ritmusok
kedvelőinek,
amilyen sajnos elég ritkán adódik Szegeden. Vankóné, Dudás
Juli az általa vezetett Galgamácsai „Röpülj Páva"-kör látogatott városunkba. A November 7.
Művelődési Házban Tóth Béla
író, a Somogyi Könyvtár igazgatója nyitotta meg a galgamácsi
naiv festő Dudás Juli kiálb'tását.
Ékes, közvetlen szavakkai ecsetelte a népi motívumok őrzésének fontosságát, igazi, mély érzelem kifejtő voltát. A megnyitót követően Moldován Domonkos kisfilmjét vetítették, amely
munka közben mutatta be a festőt. A film után következett a
galgamácsi együttes, amelyben
minden korosztály szinte lépcsőszerűen képviselve volt. Programjuk a galgamácsal népszokásokon, népi játékokon alapult.
Ugyanez tükröződik Dudás Juli
képeiben is. Forró sikert arattak
műsorukkal.
Ekkor egy kicsit szorongva
gondoltam a másnap délelőtti
JATE KISZ klubban történő találkozásra, mert nem sok egyetemistát láttam a November 7.
Művelődési Házban. Ez a szorongás azonban alaptalannak bizonyult, s amikor a galgamácsaiakkal megérkeztem a klubba,
mintegy 35 egyetemista és vendég várta az együttest és természetesen Dudás Julit. A nagyterem szinte megtelt, mivel a galgamácsaiak Is negyvenen voltak
és amikor mindenki helyet foglalt „telt ház" mellett indult a
beszélgetés. A kérdések igen
gyorsan feloldották a hangulatot
és igazi családias légkört terem-
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tettek. Sokat kérdeztek a jelenlevők, és Dudás Juli válaszaiban
éppen úgy, mint festményeiben
az egyszerűség mellett a mély
tartalom dominált. Külön öröm
volt hallgatni ízes, népies beszédstílusát. Életének egyes korszakait mutatt a be Moldován Domonkos asszisztálásával. Munkásságával az ország határain
kívül is hirdeti a magyar népi
művészet erejét. Erről tanúskodhat a tokiói magyar étteremben
elhelyezett festmény, de az országban is megtalálható képei,
pannói. Budapesten a „Búsuló
juhász" bártermében és a Balaton partján a „Marina" szállóban tekinthetjük meg alkotásait.
A rögtönzött „életrajz" után az
asszonyok kórusa énekelt a közönség kérésére. Rendkívül tiszta csenp j hangú énekük után a
gyerekek mutatták be a mácsai
lakodalmast. Igen jó hangúlatban telt el a másfél óra. Az
együttes tagjai nagyon jól érezték magukat az egyetemi ifjúság körében. Látogatásuk ismét
meggyőzhette az érdeklődőket,
milyen tiszta forrás a népi művészet és milyen fontos számunkra, fiatalok számára tisztán megőrizni ezeket a szokásokat, hagyományokat, motívumokat.
A
galgamácsaiak
elmentek,
programjuk
alapjául
szolgáló
népszokásaik azonban Dudás Juli képein megtekinthetők április
12-ig a November 7. Művelődési Házban.
ZEGED

EGYEI

El

Medikusok versengése
A háromnapos küzdelemsorozat, közel 400 medikus versengése április 3-án, délben ért véget.
Az esti banketten, dr. Berencsi
György, a SZOTE oktatási rektorhelyettese rövid záróbeszédében az emberi élet célját a munkában jelölte meg. E kijelentését
azzal toldotta meg, hogy véleménye szerint nincs magasztosabb
feladat; a jövő generációja érdekében való munkálkodásnál. A
Medikus Kupa orvosegyetemeink
egyik jelentős nevelési eszköze.
Aki kilátogatott a rókusi és ú j szegedi pályák küzdőtereire, az
meggyőződhetett: a helyezések
sorsa sportszerű küzdelmekben
dőlt el, s hogy végül is az összetett pontversenyben a házigazdák végeztek az első helyen, nos
ebben a hazai pálya előnye is
jelentős szerepet játszott.
Férfi

kézilabda

csapatunk

ték az ellenfél védői. Megmozdulásának értékét növeli az a
tény, hogy a SZAK pálya küzdőterén
balesetbiztosítás
nélkül
még végigsétálni is könnyelműség. A találkozót 1:0 arányban
Benczéék nyerték, biztosítva ezzel a végső győzelmet is.
A mindent eldöntő III. forduló
szerda délelőtti eseményein a
férfi kézilabdások szereplését kísérte fokozott figyelem. Esetleges
győzelmük a SZOTE ellenében
ugyanis sokat jelentett volna a
végelszámolásnál,
az összetett
pontversenyben.
Nos
a
fegyelmezetten játszó
szegediek

méltóak csakúgy, mint a lányok
első helye.
A Kisstadionbeli záróünnepségen megjelent Péfcli Ferenc, az
Egészségügyi
Minisztérium főosztályvezető-helyettese, dr. Berencsi György a SZOTE oktatási
rektorhelyettese, Baló Ilona, a
Szeged
városi
KISZ-bizottság
titkára, dr. Guba Ferenc, az Orvostudományi Kar dékánja, valamint több tanszékvezető profeszszor. A különböző díjakat, kupákat, okleveleket dr. Gecse Árpád
adjunktus, a sportbizottság elnöke adta á t

az

első napon kétgólos vereséget
szenvedett a pécsiektől. A DOTE
elleni találkozó nem a legjobb
előjelekkel Indult. Aki végignézte a bemelegítést az joggal hihette, hogy valamelyik elfekvő
baleseti osztály csapata veszi fel
a küzdelmet. A kisebbik Tiboldi
karját jókora fásli
borította,
Hernádi repedt ujját pedig leukoplas/.t rögzítette. A találkozó
első percei a pesszimistákat igazolta. 0:2-nél aztán elkezdődött
v a l a m i . . . Wenner mázsás pofonjai valahogy lelohasztották
a
vendégek harci kedvét, a hazai
akcióknál pedig a két Tiboldi
küzdőképessége
és az „öreg"
Blazsó finesze egyre nagyobb
pánikba kergette a debrecenieket, úgy iiogy a 12. percben már
5:2-re módosult az eredmény a
mieink javára.
A második napi küzdelmek
csemegéje a DOTE—SZOTE
futball-rangadó volt. Mindkét együttesben több jó képességű játékos
kapott helyett. Az egyik oldalon
Bencze, Lutherán és többiek hétről hétre a DEAC NB Il-es csapatában szerepelnek, a szegedieknél
pedig
Bozóki, Timár,
György, Rajesányi és Szarka számít NB-s focistának. Bozóki a
SZEOL
egykori
nagyreményű
csatára néhány leheletfinom húzással hívta fel magára a figyelmet. Az I. félidő 25. percében
egy nagyszerű, negyven méteres
cselsorozat után szögletre szerel-

A medikusok sportversenyének fő díjai: (balról jobbra) a SZOTE
rektora által adományozott kupa, a sportszerűségért járó egyik serleg
és a Medikus Vándorkupa. (Fotó: Muity György)
végig vezetve, biztosan nyerték
a találkozót. Az előbb már említett kulcsjátékosok mellett a
kapus Farkas és a sérülten is jól
küzdő
Hernádi
teljesítményét
kell kiemelni. Így Tiboldiék méltán érdemelték ki edzőjük, dr.
Viski Sándor „különdíját"; a
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika adjunktusa megköszönve játékosai helytállását egy whiskys
üveget nyújtott át a csapatkapitánynak. A Rókusi Tornacsarnokban „szegedi napokat" tartottak kosarasaink. Zöllei Pistáék
kerek 100 ponttal dobtak többet
különböző' ellenfeleiknél. Átlag,
33 pontos győzelmeik elismerésre

A

sportágankénti

sorrendek:

Kézilabda. Férfiak: 1. Pécs, 2.
Szeged, 3. Debrecen, 4. Budapest.
Nők: 1. Budapest, 2. Pécs, 3. Szeged, 4. Debrecen.
Kosárlabda. Férfiak: 1. Szeged,
2. Budapest, 3. Pécs, 4. Debrecen.
Nők: 1. Szeged, 2. Budapest, 3.
Pécs, 4. Debrecen.
Röplabda. Férfiak: 1. Debrecen, 2. Budapest, 3. Szeged. Nők:
1. Budapest, 2. Szeged, 3. Debrecen.
Labdarúgás:
1. Debrecen, 2.
Szeged, 3. Budapest, 4. Pécs.
A torna nagy sikerű bankettel
zárult. A medikusok aizal búcsúztak egymástól: „Viszontlátásra jövőre Pécsett!"
(th)

„...ameddig a hivatással összeegyeztethető"
A Szegedi I. számú Kórház sebészeti osztályának szigorló orvosán látszott, hogy „csatából"
jött. Az orrán és a szeme alatt
éktelenkedő kék foltok valamint
horzsolások bizonyították: az idei
egyéni országos felnőtt cselgáncsbajnokság pehelysúlyú mezőnyében nem adták ingyen a bronzérmet.
— Ez már a negyedik a gyűjteményemben, sajnos az idén is
csak sötétebb árnyalatú medália
jutott, pedig a későbbi bajnok,
Tuncsik, csak minimális különbséfigei győzött le — mondta szerényen. Erdélyi Endrét a SZEOL
legjobb judósát mindössze két
szigorlat választja el a doktori
címtől. A sebészeti és a gyermekgyógyászati
szigorlat
azonban
legalább olyan nehéz, mint teszem azt, Szabó Ferit belső berogdobással legyőzni.

ismerkedtem meg a biológi a alkalmazott ágával, az orvostudománnyal. No meg versenyzőtársaim tanulmányi sikerei is inspiráltak a továbbtanulásra.
A SZEOL elsőosztályú versenyzője tehát eleget tett az orvostudományi egyetem közismerten

Rókustól Újszegedig
Node Macát, kemény fából fa.
rágták. Az iménti becenév tizeru
éves korából való, amikor viselője még csal^ismerkedett a tatami
világával és nem sok hajlandóságot mutatott az orvostudományok
tanulmányozására. Az Ady tér
környéki haverokkai együtt sok
utcai „osztozkodás" résztvevője
volt, így aztán neve ismertté
váll Alsóvárostól a Csillag térig,
Rókustól egészen Üjszegedig.
1958-ban jelentkezett először a
SZEAC
cselgáncs-szakosztályának edzésén. A mester, Csaba
Béla csakhamar felfedezte csenevész, ám annál szívósabb tanítványa tehetségét. Az edzőteremben
elhullajtott izzadságcseppek átalakították a vagánykodásra hajlamos fiút. Az esti tagozaton elvégzett
gimnáziumi
osztályok
után 1967-ben felvételt nyert a
SZOTE általános orvosi karára.
Ezekre az évekre így emlékezett
a négyszeres vidékbajnok:
— A sok sérülés és a még jobb
eredmények
elérésének
vágya
eredményeként figyelmem az emberi test felé fordult. Elmondhatom
frehjfy
« jpgjt «síéB

szigorú követelményének, miközben sportága élvonalában állandóan a győzelmi dobogó közelében
tudott
maradni, sőt a
müncheni olimpia előtt válogatott kerettag is volt.

Összeegyeztethető?
A mai napig eldöntetlen vita:
vajon összeegyeztethető-e és meddig, a magasszintű sportolás a
szakmai munkával? Erről így
vélekedik:
— A megfelelő időbeosztásomnak, egyetemi oktatóimnak és
sportvezetőimnek
köszönhetem
eredményeimet.
Egyesületem
mindenben támogatott, különösen
Csizmeg István
szakosztályvezetőre gondolok jó szívvel, no meg
f e t e s ^ e p r e — szintén, szigorló

orvos — aki az „anya; teendők
ellátása" című studiumból vizsgázott — vizsgázik jelesre. Hangsúlyozni szeretném: csak a sport
és a tanulás fér meg egymás
mellett. Tíz éve nem voltam moziban s lassan azt is elfelejtem,
hogy merre van a színház. Bizonyára a családi életem is harmonikusabb lenne a tatami varázsa
nélkül.
— Szóval minden idődet a tanulásnak és a sportnak szenteled?
— És a kisfiamnak.
— Mi a kedvenc szórakozásod?
— Mondom, imádom hároméves kisfiamat, Gáborkát.
Készülődni kezdett. Igaz is, az
időbeosztás. Egy riport-alanymarasztaló kérdést azért megkockáztattam:
— Meddig még, Maca?
— Addig hajtok, ameddig az
orvosi hivatással össze tudom
egyeztetni.
A fehér judós szerelés tehát
lassan a szertárba kerül, hogy
helyét a fehér orvosi köpeny foglalja el életében. Addig is szeretne országos hírnevéhez méltóan
szerepelni. A kivívott ranghoz
méltó szereplés azonban sokat
követel. Hogy mit? Reggelente a
körtöltés tarjánvárosi szakaszán
egy
kékmelegítős
fiatalember
tartja futóedzéseit. Az újszegedi
versenyuszodában is gyakran látható, amint lelkesen r ó j a a hoszszakat. A lelkiismeretesen elvégzett speciális edzések mellett
ugyanis a kiegészítő sportok is
feltételei a sikereknek. A tatamin csak a sokoldalúan képzett
sportoló állhat helyt, miként az
orvosi pályán is csak az számíthat elismerésre, aki igyekszik valami pluszt nyújtani.
Egy sokoldalúan képzett sportember szeptemberben fehér köpenyt húz . . . Ismerve elszántságát tudásszomját és akaraterejét, bizonyára abban a másik fehér „szerelésben" is eljut majd az
első osztályú minősítésig.
TUÉK.ES ISTVÁN

SAKK
Csodagyerek
vagy leendő világbajnok?
Maja Csiburdanidze, az idei pzovjet női sakkbajnokság döntőiének
résztvevője,
sr.olidan
öltözködve,
copfba font hajjal vett részt a bajnoki döntőn, ugyanígy a szovjet—
jugoszláv
mérkőzésen,
ahol
4:0
arányban győzött a jugoszláv női
bajnok. Kalchbrenner ellen. Üj divat? Dehogy? Maja Csiburdzanidze
12 éves. Tbilisziben, az úttörőházban
tanult meg sakkozni. Komoly kislány, aki a sakktáblánál már felnőtt,
ellenfél bárkinek a világon. Gligorics jugoszláv nagymester így nyilatkozott róla: „Hasonló tehetséget még
nem láttam, minden alapja megvan
ahhoz, hogy a kiváló grúz sakkozónők: Gaprindasvili és Alexandrija
nyomába lépjen."
Egyelőre keveset tudunk még róla.
Gligorics után nyilatkozzék a kislánv sajátmagáról, mégpedig szavak
helyett egy játszmájával, amelyre
büszke lehetne a világ bármelyik
sakkozója.
Csiburdanidze-Szternyina. Tbiliszi,
1974. 1. e4, Hf6 (Az Aljechin-védelem, amelyet a rossz nyelvek szerint
csak Aljechin tudott jói játszani, de
ő aztán nagyon jól. Abonyi István
mester szövetségünk hajdani elnöke
.temperamentummérő" lépésnek nevezte.) 2. e5, HdS 3. c4 Hbü 4. C5
(Szolidabb lett volna a szokásos d4,
de a tett lépés sem hibáztatható. 12.
éves korban nehéz ellenállni egy
ilyen huszárkergetési lehetőségnek.)
Hd5 5. Fc4, e6 6. d4, d6 7. cd:, cd:
8. Ve2, de: 9. de:, HcS 10. Hf3, Fe7
11. 0—0, Hb6 12. Fb3, VC7 13. HC3, a6
14, Ff4, Hd7 (Az első hiba. Világos
előnyösebben áll, de itt Ha5-tel viszsza lehetett volna szorítani.) 15.
Baci, Vb8 16. Bfel, HcS 17. Fc2, 0—0
(Sötét nyomottan áll, világos egyszerű, egészséges állásfelépítéssel fölényes álláshoz jutott. Ami most következik, az vall érett sakkozóra. A
gyereklány felismeri az állás adottságait: királyszárnyi támadásra kell
játszani, s kifogástalan technikával
hajtja végre a támadást.) 18. He4!,
Hd7 19. Heg5, g« 20. h4!, Bd8 21. h5,
Ff8 22. hg: hg: (És az állás megérett az áldozatra!) 23. Hf7:ü, Kf7:

24. Hg5+ Ke7 25. He«:!! (Hát ezt
nem volt egyszerű dolog meglátni.
Кеб:? 26. Vc4+, Ke7 27. Fg5+ azonnal nyer, de más változatok sem
jobbak. Sötét válasza egy kicsit az
elkeseredés jele: így kikapni!) HdcS:
26. Hd8: Kd8: 27. FeS: Ve5: 28. Ve5:,
He5: 29. Be5: (A bonyodalomnak vége, a játszmának is. Világos anyagi
előnye realizálása már csak technika
dolga. És Majának ez már semmiség.)
Fd6 30. BdS, Ke7 31. Bel, Fe6 32. Fbt,
Kd7 33. Bd6:+ és sötét feladta.
Csodagyerek vagy leendő világbajnoknő? Reméljük, az utóbbi.
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TANULJ KOMBINÁLNI!
Andersson—van SCHELTINGA
Wijk aan Zee, 1970.
Világos: Khl, Ve5, Bal, Fe4, Hh3
gy: b2, c4, f3, g2, h2 (10)
Sötét: Kh8, Ve3, Bc8, Fa8, Hdá,
gy: b3, e6, Í7, g7. h6 (10)
Sötét nyugodtan ütésben hagyta a
huszárját, hiszen 1. cd5:, ed5: után
az e4 futár nem mozdulhat vezérvesztés miatt, így visszanyeri a
tisztet.
Jobb lett volna azonban, ha alaposabban széjjelnéz, mert a svéd
nagymester kellemetlen meglepetésben részesítette.
Mi volt a meglepetés?
Megfejtés az előző számból: Pejev—
Vuklcs 1. Hd7 és sötét feladta, mert
Ff5 2. Hf6+, Kg6 3. d7. Fc7 4. HdS!
Fd8 3. Fb6! Fb6: 6. HM: nyer.
DB. MOSONYI KALMAN

Hujber Bálintné
Tóth Margit
Mikor utoljára meglátogattuk
boldogan mondta, hogy már sokkal jobban érzi magát és nemsokára dolgozni jön, hiszen tudja jól, hogy nagyon hiányzik a
munkából, mert a második félévben nagyon sok az oktatás. És
2 nap múlva kinn volt Eötvös
utcai épületünk kapuján a gyászjelentése. Élt 32 évet. Rövid
élet, hosszú, nehéz életút. 12
éves volt mikor
földmunkás
édesapja meghalt, 14 évesen már
dolgozott,
hogy
édesanyjának
segíthessen kishúga felnevelésében. Dolgozott a MEZÖKER-nél
áruátvevőként, volt kalauz, végzett férfimunkát a ládagyárban,
volt segédápolónő az Idegklinikán. Minden munkahelyén becsülték,
szerették
szorgalma,
emberi jósága miatt. Hosszú
volt az út a nedves pincelakástól a nagyon áhított tarjáni főbérletig,
mely
a
legnagyobb
boldogságot jelentette
számára.
Intézetünkben 10 évvel ezelőtt 1
évig helyettesként dolgozott és
amikor 1967-ben egy ú j státus létesítése lehetővé tette, véglegesen
felvettük. Hihetetlen szorgalma,
megbízhatósága,
tanulékonysága
jutalmául rövid idő múlva takarítói beosztásából tanszéki segédlaboránssá minősítettük
át.
Munkáját végtelen lelkiismeretességgel, szorgalommal végezte.
Tudott odaállni bármilyen posztra, ha valaki a munkából kiesett és arcáról soha el nem tűnt
a jókedvű mosoly. Ritka az az
emberj akinek egy közösségben

soha senkivel nézeteltérése nincs.
Ö ilyen volt! Senkiről
rosszat
soha nem mondott, mindenütt
segített, vidám, kedves egyénisége derűt árasztott maga körül.
Beosztásánál
magasabb
rendű
munka elvégzésére is képes volt,
segített a gyakorlatok előkészítésében, táptalajt főzött, oldatokat készített s tudott bánni a
kísérleti állatokkal is. Vágyai
között szerepelt a továbbtanulás,
hogy magasabb beosztásba kerülhessen.
Elment közülünk egy mosoly,
egy kiváló munkatárs, egy igaz
barát. Emlékét kegyelettel megőrizzük !
GYÖGYSZERHATASTANI
INTÉZET '
DOLGOZÖI

SZEGEDI

A József Attila Tudományegyetem, a
Szegedi Orvostudományi Egyetem és
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
MSZMP Bizottságainak lapja.
Megjelenik: havonta kétszer
szerkesztő: Szabó Magdolna
Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó
Vállalat, Szeged, Magyar Tanácsköztársaság útja 10.
Postacím: 6740. Szeged,
Telefon: 13-500, Telex: 82-282
Felelős kiadó: Kovács László igazgató
Szerkesztőség: 6720. Szeged,
Dugonics tér 12. Telefon: 15-198.
A lapot nyomja:
a Szegedi Nyomda, 6720. Szeged,
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 28.
A lapot
az intézmények pártbizottságai

terjesztik.

Л

