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Pillahatkép a Pedagógusjelöltek Országos Honvédelmi Versenyerői

Mesélünk
és hallgatunk?!?
Ülök az első, a második, a harmadik, a ki tudná számon tartani hányszor hányadik beszámoló
KISZ-taggyűlésen
és hallgatom a
leendő pedagógus, orvos, jogász,
vegyész KISZ-titkárt,
vezetőségi
tagot, véleményt nyilvánító úgynevezett
egyszerű KISZ-tagot. S
báT az időpontok, a helyek — a
JATE-n, a SZOTE-n, a főiskolán
—. a beszélők mindig mások és
mások; mégis az az
érzésem,
hogy újra és újra ugyanott
vagyok.
Mert ugyanazt
hallom: „Az
alapszervezet
tevékenységének
egésze jónak mondható."
„Mindent összevetve — egy-két kivételtől eltekintve — teljesítettük
vállalásainkat." „A hibák, a mulasztások többsége rajtunk kívülálló okokkal
is
magyarázható,
amiket e helyütt nem feladatunk
részletezni." „Az értelmes feladatok megtalálása, a hatékonyabb,
minőségibb
tevékenység
egész
közösségünkön múlik."
S ugyanazt nem hallom: hogy
mi volt az elmúlt esztendőben az
alapszervezet
tevékenységének
egesze; ki mit vállalt, teljesített,
illetve ki mit nem csinált meg
abból, amit vállalt, miért nem
csinálta meg; mik voltak a hibákat
mulasztásokat kiváltó vagy
magyarázó okok; mit tehet és mit
tesz a közösség annak érdekében,
hogy a fenti kérdésekre egymásnak őszinte választ adva értelmes
feladatokat tűzve maga elé, hatékonyabb
mozgalmi munkát végezzen?!
Es mit tehetünk annak érdekében, hogy ne „előregyártott" — s
jótékonyan mozgalmi zsargonnak
titulált — szövegelemek
sablonjába falazzuk (uram bocsá' rejtsük el?!) saját és szűkebb közösségünk
tevékenységének
értékelését, hanem fázisok pufogtatása
helyett a valós tényeket összegezzük, elemezzük? Hogyan beszélhetünk úgy, hogy valóban rólunk és nekünk szóljon?
Elképzelhetetlen, hogy őszintén és személyesen
nyilatkozzunk meg —
egymásnak? Netán összeegyeztethetetlen lenne mindez az ifjúsági
mozgalmi
munkával?
Nem hiszem!
Mert ülök a magyar nyelv hetének eseménysorozatán, s hallgatom a nyelvhasználat és a moz-

galmi munka összefüggéseit szenvedélyesen, személyes
példákkal
szemléletessé
téve elemző professzort,
központi bizottsági titkárt,
KISZ-funkcionáriust.
Akiktől — más és más formákban — ugyanazt hallom: „A lényeget hangsúlyozó,
pontos fogalmazás elősegíti a tartalom érit nyre juttatását.'' ..A bőbeszécűség vagy túlzott tömörítés általánosságokba burkolja a lényeget. S ha ez személytelen
fogalmazással is párul, elfedi a tényeket, elveszi mondandónk
hitelét." „Sokszor kísért a frázisszerűség, a színtelen,
személytelen beszéd, a terjengősség, a bonyolultság. — Pedig: a világos,
helyes magyar beszéd, a szabatos, tiszta írásbeliség megnöveli
eszméink,
politikai gondolataink
erejét." „Ahhoz, hogy eszméink
még nagyobb hatást gyakorolhassanak, pontosabban, szebben —
egymáshoz szólóan — kell beszélni,
írni. A nyílt
politika
egyenes beszédet, világos, közérthető nyelvet igényel szóban, írásban egyaránt."

Várunk!

F E L S Ő O K T A T Á S I

Akik legközelebb saját maguk
és egymás munkájának, közös tevékenységüknek
értékelésénél
már bizonyára nem „mesélnek",
vagy „hallgatnak", hanem őszintén és személyesen,
felelősséggel
nyilatkoznak meg.
SZABÓ MAGDOLNA

Jelentkezz!

Kedves Barátunk!
Bizonyára értesültél már a SZOTE KISZ Bizottsága által meghirdetett építőtábori lehetőségekről. Most azért fordulunk mégis mégegyszer hozzád, hogy az általános célokon túl az aktualitással is megismertessünk.
Miről is van szó tehát? Az orvostudományi egyetemek közös építőtábora a munkalehetőségen túl azt is biztosítja, hogy a táborozók
más egyetemek és egészségügyi főiskolák hallgatóival, azok életével,
problémáival is megismerkedhessenek. Érdemes tehát részt venni ezen
a táboron, több okból is. Az építőtáborozás általános feladat, melynek teljesítése a KISZ-tagjaink kötelességei közé tartozik. Most ezen
túlmenően hasznos kapcsolatokat is teremthettek. Ne felejtkezzetek
meg arról sem, hogy a SZOTE KISZ Bizottsága az építőtáborozást a
külföldi szakmai gyakorlaton való részvétel alapfeltételeként tekinti.
A táborban egészségügyi beruházás építkezésén dolgozol majd, és
utána érdekes kulturális programokon — disco, táncház, a KISZ Központi Művészegyüttes, a Kaláka együttes stb. — vehetsz részt.
Bízunk abban, hogy figyelembe véve mindezt, és azt is, hogy
mint házigazdáknak az idén ki kell tennünk magunkért az építőtábori
mozgósításban, találkozni fogunk majd veled.
Viszontlátásra tehát a TÁBORBAN!
§ZOXE KISZ BIZOTTSÁGA

I N T É Z M É N Y E K

X A F J A

VIT-előzetes Finnországban
TNDH. Négy betű, jelentése:
Turkui Nemzetközi Diákhét. Bizonyára kevesen tudják, hogy a
hatvanas évek közepén jött létre a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének ez az új formája. Azóta kétévenként rendezik meg, s
meghívják mindazon diákszövetségek képviselőit, akik kapcsolatban állnak a három rendező intézmény, a turkui egyetem, a
svéd egyetem és a Közgazdasági
Főiskola ifjúsági szervezeteivel.

Idén április 8—12-ig 10 ország
fiataljai képviselték magukat a
rendezvénysorozaton: Finnország,
Svédország, Norvégia, Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Namíbia, Kamerun, Kenya és Tanzánia
egyetemistái,
főiskolásai. A József Attila Tudományegyetem KISZ-szervezete
háromfős delegációt küldött Turkuba: Böhm Józsefet a bölcsészkarról, Dobos Lászlót az Államés Jogtudományi Kar képviselőS ugyanazt nem hallom: hogy
jeként és Tóth Istvánt a TTKközhelyek
használatára,
„mozróL
galmi zsargonpanelek"
alkalmazására — és velük az érdemi
A nemzetközi diákhéten ez almondandó helyettesítésére
biztatkalommal a leszerelés, a fejlődés
nának. Hogy helyeselnék
akár a
és környezetvédelem,
valamint a
legkisebb közösségben is (legyen
XI. Világifjúsági Találkozó elő• az akár pgy
KISZ-alapszervezet) készületei témakörök szerepeltek.
a munka, a teendők és egymás Délelőttönként előadások voltak,
megítélésében a
személytelensédélutánonként a megadott témák
get.
szerinti csoportosításban szemináriumokon cserélték ki véleméMert ők már végigjárták
a
nyüket a résztvevők a világ dolmozgalom iskoláját és saját tet- gairól. A fiatalok értékes hozzáteikkel
bizonyították, hogy egy- szólásaikra már itthon felkészülhettek. A JATE képviselői —
máshoz szólóan, egymásért, együtt
mindhárman
szekcióban
tevékenykedni,
nyíltan,
őszintén — felolvasottmás-más
dolgozataikban a
kiállni eszméinkért — az egyet- magyar fiatalok véleményét tüklen helyes út. S hisznek
abban, rözték, amely bekerült a részlehogy követőik egyre többen lesz- • tes kommünikébe is.
nek — éppen a mostani KISZA leszerelés kérdéseinek vitátagok.
jához és annak magyarországi

Orvostudományi egyetemek
közös építőtábora
Hívunk!

A S Z E G E D I

Emlékünnepség
A
Szegedi
Orvostudományi
Egyetem Tanácsa az egyetem
1966-ban elhunyt tudós tanárának, Jancsó Miklós Kossuth-díjas
professzornak
tiszteletére
idén is megrendezte hagyományos emlékünnepségét. Április
18-án először Jancsó Miklós emléktábláját koszorúzták meg a
Gyógyszertani Intézetben, ezt követően pedig a Szemészeti Klinika előadótermében dr. Petri Gábornak, az egyetem rektorának
elnökletével nyilvános ünnepi tanácsülést tartottak. Itt dr. Petri
Gábor bejelentette, hogy a kiváló
tudós emlékére alapított emlékérmet az egyetem Tudományos
Bizottsága ez évben dr. Szekeres
László
tanszékvezető egyetemi
tanárnak, a Gyógyszertani Intézet
igazgatójának, a SZOTE tudományos rektorhelyettesének ítélte
oda. A döntést dr. Guba Ferenc
egyetemi tanár, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, az
egyetem Tudományos Bizottságának tagja indokolta, méltatva
Szekeres professzor munkásságát.
Az akut
koszorúér-elzáródással
kapcsolatos
korai
arrhythmiák
gyógyszeres terápiájának
elméleti alapjai címmel dr. Szekeres
László
megtartotta
előadását,
majd átvette áz egyetem rektorától az emlékérmet, a vele járó jutalmat és díszdiplomát, amiért
meleg szavakkal mondott köszönetet.

vonatkozásaihoz
Dobos
László
szólt hozzá. Cáfolta azt az általánosan elterjedt nyugati propagandát. miszerint a szocialista országok gátolják az információk
szabad áramlását, és életükről,
fejlődésükről semmitmondó filmeket, tudósításokat, híranyagot
adnak tovább. A legfontosabb
kérdésekben egyébként sikerült
megegyezésre jutniuk a jelenlevőknek. Rögzítették az elképzeléseket az ifjúsági szervezetek
feladatairól a leszerelésért való
küzdelemben.
A fejlődés és környezetvédelem
témakör nem először szerepelt a
Turkui Nemzetközi Diákhét programjában. Ezúttal Tóth
István
fejtette ki véleményét a kérdéssel kapcsolatban. Referátumában
bemutatta még az egyetemünkön
kifejlesztett környezetvédelmi eszközöket, és elmagyarázta felhasználásuk
lehetséges módozatait
környezetvédelmi célokra. Dolgozata iránt különösen az afrikai
államok képviselői érdeklődtek.
A harmadik világ, a fejlődő
országok nehézségeit, gazdasági
és társadalmi helyzetük problémáit is ebben a szekcióban tárgyalták meg. A résztvevők megállapodtak abban, hogy a fejlődő
országokat minden államban egyformán kell támogatni. A kommüniké első megfogalmazásában
sajnos a kérdéssel kapcsolatban
itt egy olyan mondat szerepelt,
amellyel nem érthettek egyet a
szocialista államok ifjúsági szervezeteinek
képviselői.
Leírták

tudniillik, hogy a fejlődő országok támogatásában minden ország célja kizárólag a profitszerzés lehet. Tiltakozásukra a szöveg módosult és a záróokmány
leszögezte, a volt gyarmattartóknak nagyobb a felelősségük a fejlődő országok elmaradottságában.
A legnépesebb az a szekció
volt, amely a XI. Világifjúsági
Találkozó előkészületeivel foglalkozott. A viták bevezetőjeként
előadások hangzottak el a fesztiválok történetéről, a haladó ifjúsági mozgalmakról és a jelenlegi latin-amerikai helyzetről. Az
északi államok fiataljai elmondták, hogy a VIT-re való kiutazás
számukra nem éppen a legkönynyebb: a küldöttek kénytelenek
a költségek mintegy kétharmadát
saját zsebből kifizetni. Böhm József a kubai találkozóra való készülődés
itthoni eseményeiről
mesélt a többieknek a szegedi
példákat is kiemelve.
Amikor a világ ifjúságának
Finnországban összegyűlt képviselői arról kezdtek el tanácskozni, hogy milyen új formái lehetnek még az egymás közti kapcsolatok szorosabbá fűzésének, a
magyarok javasolták: szakmai,
diákköri téren is erősíteni kellene a kötelékeket. A JATE
KISZ-esel egyébként ott-tartózkodásukat arra is felhasználták,
hogy a finn testvéregyetemmel
még
szorosabb
kapcsolatokat
építsenek ki. A vendéglátásról elmondották, hogy kevés helyen
fogadták még őket olyan szeretettel, mint Finnországban, a
Turkui Nemzetközi Diákhéten.
— fk —

Kitüntetés
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter eredményes munkája elismeréséül a Pöldtankutatés Kiváló Dolgozója kitüntetést
acjományuíia ár. Mucii Mihálynak, a JATE adjunktusának.

Látogatás
Április
7-én
Szegeden járt
Szúcs lstvánné, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, az úttörőszövetség Főtitkára, llt-tartózkodása során többek között
látogatást tett a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolán is.

Előadás
A József Attila Diákotthon liiilpolltikai fórumsorozatának keretében április 11-én Nyárádi Hubert, a Magyar Távirati Iroda
Külpolitikai
Szerkesztőségének
turnus vezetője tartott konzultációval
egybekötött
nagysikerű
előadást Jugoszlávia a pártkongresszus előtt címmel.

Tapasztalatcsere
A Juhász Gyula' Tanárképző
Főiskolán április1 17-én a szovjet
közoktatásügyi
minisztérium
négytagú delegációja tett látogatást. A küldöttség Leoncteva Margcrita Roma nova minisztériumi
osztályvezetővel az élen matematika és fizika órákat tekintett
meg a főiskola I. számú gyakorló
iskolájában. A délelőtt megtartott órák képmagnó felvételét
délután játszották vissza, a tapasztalatokat pedig a főiskola
tanáravial együtt értékelték.

VIT-műszak
A Juhasz Gyula Tanárképző
Főiskola
hallgatói
társadalmi
munkaakciót szerveztek a VilágIfjúsági Találkozó
tiszteletére.
Április 20-án 250-en a város területén sínkockaköveket rakodtak, 23-án pedig mintegy 400-an
csatlakoztak a városi KlSZ-bizoitság szervezte társadalmi munkához. az újszegedi Népligetben
parkosítottak. A kapott pénzöszszeget a VIT-alapra fizették be.

A művész-pedagógus
— Szerencsés ember vagyok,
mert jó tanáraim, tanácsadóim
voltak; ha az elbizonytalanodásaimat nem veszik észre kellő
pillanatban, nem segítenek sikerélményhez,
később
talán
már nincs is bátorságum a mintázáshoz — vallja önmagáról
Szathmáry
Gyöngyi, a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola Rajz
es Művészettörténeti Tanszékének
adjunktusa.
Szathmáry Gyöngyit április 4én szobrászati alkotásaiért, művészi tevékenységéért Munkácsydíjjal tüntették ki. A kiállításokról országszerte ismert szobrásznő a budapesti Művészeti Gimnáziumban érettségizett, majd a
Képzőművészeti Főiskolán végezte felsőfokú tanulmányait. Szívesen emlékezik erre az időre:
— A főiskolán Mihus Sándor
volt a mesterem, sokat köszönhetek neki. Jó módszerrel tanított bennünket. Mindenkit és
mindent —" még a kezdetleges
munkáinkat is — komolyan vett
és mindig tiszteletben tartotta
egyéniségünket. Nem avatkozott
be erőszakosan és senkire sem
akarta rákényszeríteni saját munkamódszerét. Mas osztályokban
sokkalta erósebb volt a mesterek
hatása, mi viszont elkerültük az
epigonizmust.
í 963-ban végzett a főiskolán,
kapta meg rajztanári és szobrászművészi
diplomáját.
Még
ugyanebben az esztendőben került a szegedi tanárképző főiskola rajztanszékére, ahol immár
tizenöt éve oktatja a jövő pedagógusait. A kezdeti Szegeden töltött évek az anyag- és élménygyűjtés időszakat jelentették. Jónéhány esztendőt vett igénybe,
amíg eljutott a rendszeres kiállításokig a főiskolán tanultaknak
az ú j ismeretekkel, tapasztalatokkal való egyeztetése révén.
Alkotásaiban elsősorban a munkásembereket, életüket, munkájukat ábrázolja hiteles vonásokkal. Ezt fémjelzik a Szőnyegszövő, az olajbányászokról készült
kisplasztika! sorozat, valamint az
ezek nyomán született s Tarjánban felállított nagyméretű térplasztikája.
— Mi adta mindehhez az indíttatást?
* - A Derkovlts-ösztöndíj —három éven át részesültem benne —
megpályázása egyben a Derkovits-hagyományokhoz méltó program vállalását is jelenti. Az én
célkitűzésem a munkásábrázolás
volt. s a vállalt témát felelősséggel, a sablonokat elkerülve igyekeztem megoldani. Engem elsősorban nem a munkafolyamat érdekel, hanem a viszonyok: az,
hogy milyen a munkás viszonya
tárnához és ahhoz, amit csinál. A
tárgy és az ember kölcsönhatásának következménye az, hogy
más lesz idővel a szövőmunkás,
az ápolónő, a bányász, a szállítómunkás. A Tarjántelepi térplasztika viszont nem az olajbányászokról, hanem az olajbányászatról szól. Ez pedig elvontabb
formát igényelt, s a környezet,
a hatalmas épülettömbök is indokolják a nonfiguratív megoldást.
Szathmáry
Gyöngyi
sikeres
munkásságát
bizonyítja.
hog"
gyakori résztvevője a különböző
országos és helyi tárlatoknak, pályafutása során hat köztéri szobra készült el, amelveket Hódmezővásárhelyen,
Nyíregyházán,
2 SZEGEDI EGYETEM

Szerencsen és Szegeden állítottak
fel. Eddigi alkotótevékenységéért többek között elnyerte a Tornyai-plakettet és a Szegedi Nyári Tárlat diját. A Derkovits-ösz-

Száthmáry Gyöngyi:
Szőnyegszövő
tondij^sok tavalyi szombathelyi
kiállításán pedig azt a jogot vívta .ki magának, hqgy önálló tárlaton mutassa be -alkotásait a
Vas megyei székhelyen. A kiállítást most, május 15-ig tekinthetik meg az. érdeklődők. Az alkotómunka mellett az oktatás
köti le Szathmáry Gyöngyi idejének jelentós részét.
— Mit jelent önnek, a művésznek az oktató-nevelő
munka,
a hallgatókkal való foglalkozást
— Furcsán hangzik, de számomra egyrészt a tanulást jelenti:' a tanítással magam is sokat
tanulok. Másrészt
felelősséget
minden egyes hallgatóért — ha
ugyanis eredménytelen a munkájuk, az nekem is kudarc.
— Megkérem, beszéljen alkotómunkájának
arról a
részéről,
amit nem láthat a nagyközönség,
vagyis: miként születik
egy-egy
kisplasztika, köztéri szobor?
— Munka közben mindenkit
kizárok, zavar a mások jelenléte, ezért esik nehezemre válaszolni a kérdésre. (Sajnálom is a
hallgatóimat, mert ők nem zárkózhatnak el egymástól és tőlem
rajzolás közben.) Természetesen
sok különbség van egy kis- és
köztéri munka indíttatása között. Kisplasztikánál» az indíték
sokszor érzelmi, de a megfogalmazásnál már számos tudatos
mozzanat is beépül. Szabadon
dolgozhatok az anyaggal, semmiféle kötöttségem nincs. Térplasztikánál viszont mór nagyon
sok mindent figyelembe kell venni. tudatos mérlegelés előzi meg
a munkát. Például egy felszabadulási emlékmű megtervezésénél
először is meg kell ismerni azt a
helyet, környezetet, ahová a szobor kerül. Ez már meghatározza
az arányokat, az anyagokat; s
persze, ismerni kell hozzá a megrendelő közösséget is. Mondjuk,
egy háromnyelvű kisközségben
három figura egybefoglalása a
három nemzetiség összefogását is
jelentheti. A tervezés során végül vázlatokon keresztül kristályosodik ki a megfelelő forma.
Szathmáry Gyöngyi alkotómunkájában sokat töprengő, magábazárkózó művész. A mindennapi tevékenységben, az oktatásban
viszont énpen nyíltságával, közvetlenségével segíti
hallgatóit;
neveli őket a művészet szeretetére.
8ZALAY ZOLTÁN

Közös és egyéni érdekek
— Mi mindent foglal magába
az egyetemen az a tevékenység,
amit két szóval röviden szakszervezeti
érdekvédelemnek
nevezünk? Erről kértünk tájékoztatást a napokban a Pedagógusok
Szakszervezete, József Attila Tudományegyetemi
Bizottságának
vezetőitől, dr. Veres Józseftől, az
SZT elnökétől és dr. Harangozó
Józseftől, az SZT'titkárától. Bevezetőként azt fejtegették, hogy
a szakszervezeti
érdekvédelem
feladata a társadalmi, a« intézményi érdekek ÓS az intézményben dolgozók érdekeinek összehangolása, — s mint ilyen rendkívül összetett tevékenységi forma.
— Az intézményen belül ezt a
munkát jogszabályok, belső szabályzatok
és
megállapodások
rendezik. Az érdekvédelem különféle területei
összefüggenek
egymással, és éppen ezért ez a
munka valamennyi szakszervezeti szervnek, választott testületnek és képviselőnek feladata. Az
érdekvédelmi tevékenység megvalósulásának
alapfeltétele
a
tervszerűség. Információkat kell
szerezni, ezeket ellenőrizni kell
— és ha több személlyel, kapcsolatos a feladat, felméréseket kell
készíteni —, mindezek alapján
összegezni, javaslatokat tenni, intézkedéseket kezdeményezni. E
munka legnehezebb feladata az,
amikor például a feltárt tények
alapján a szakszervezetnek olyan
lépéseket kell tennie, amivel
helytelen tendenciájú folyamatokat kell megállítania vagy vétójogával kell élnie. Az egyetem
szakszervezeti vezetőinek meggyőződése, hogy nem látványos
vitákkal lehet jól dolgozni, hanem menet közbeni jó korrekciókkal.
— Az említett elvek és módszereli alapján mostanában mivel foglalkoznak
elsősorban?
— Dolgozóink élet- és munkakörülményeinek kérdései szerepeinek legtöbbet a szakszervezeti
fórumokon. A szakszervezeti bizottság például foglalkozik a
munkahelyi demokrácia problémáival abból a szempontból,
hogy az elősegíti-e, vagy akadályozza a jó munkahelyi légkör
kialakulását Szakszervezeti szerveink most végzik a bérkorrekcióval kapcsolatos utóvizsgálatok a t Elemezzük a fiatal oktatók
szociális helyzetét abból a szem-

pontból, hogy az erejüket meghaladó vállalkozások mennyiben
gátolják szakmai
fejlődésüket.
Foglalkozunk a fiatalok lakáshelyzete intézményes javításának
lehetőségeivel.
— Az egyetem dolgozói szociális körülményeinek javításához
hogyan járulhat és járul hozzá a
szakszervezet?
— Rendszeres, szervezett munkával, észrevételek pontos, időbeni közlésével, egészséges türelmetlenséggel, a kapott válaszok
felülvizsgálatával és esetenkénti
el nem fogadásával.
Konkrétan például a Szakszer,
vezeti Bizottság és az Oktatói
Dolgozói KISZ-szervezet vizsgálatot folytatott a fiatalok lakáshelyzetének ügyében. Megállapítottuk, hogy az általában alacsony fizetésű, arra jogosult fiatalok jelentős többségének legfőbb egzisztenciális problémáját
a lakáskérdésük megoldatlansága
jelenti. A gondokon a korábbi
években valamelyest
tudtunk
enyhíteni, 1976-ban 10 fő részére, illetve a következő évre áthúzódó ügyintézéssel még további négy fő részére tudtunk bér.
lőkljelölési jogot vásárlással biztosítani. A bérlőkijelölési jog
megvásárlásának összege azonban a városban jelentós mértékben megemelkedett (jelenleg a
lakás teljes vételárának 50 százaléka), így a rendelkezésre álló
pénzügyi kereteken belül e módszerrel élni, a jövőben nem tudunk. 1977-ben ehelyett kölcsönkért 25 szakszervezeti tagunk
részére 950 ezer forintot juttattunk lakásvásárlási célra. £s javasoltuk, hogy a város csökkentse a bérlőkijelölési jog megvá.
aárlási összegét oly mértékben,
hogy az Ismét járhatóvá tegye az
egyetem számára ezt a lakásszerzési u t a t Ugyanakkor kérjük,
hogy a Tabán Lakásépítő és
Fenntartó Szövetkezet tagjai közé a JATE javaslatai alapján is
kerülhessenek egyetemi dolgozók. Javasoljuk azt is, hogy a
még építendő garzonlakásokba
legyen módja egyetemünknek a
saját területéról lakókat javasol*
ni. A jelenleg egyetemi alkalmazottak által lakott garzonlakásokat legalább 2—3 „cserélódes",
esetén lehessen az egyetem által
javasoltakkal bWőltetil «p 4gy
egyetem területéről arra rászo-

Nem adminisztráció! Nevelés!
Líd
Kedves
Csoportvezetőnk!
Na haragudjon,
hogy
levelet
írunk akkor, amikor szinte naponta
találkozunk
az
órákon,
vagy
a
főiskola
épületében.
Vagyis csak találkozhatnánk,
ha
régt jó kapcsolatunk nem szakadt volna meg olyan hirtelen
ebben az évben. Tudjuk, mi sem
vagyunk teljesen ártatlanok, hiszen mi is' kereshettük volna a
Tanárnőt
egyéni és közös problémáinkkal,
ha éppen
nagyon
akartuk volna.
Harmadévesek lettünk az idén.
A képzelt felezővonalat átlépve
nem csoda, hogy felnőttnek
hittük magunkat, és azt gondoltuk,
hogy megleszünk mindenféle tanári pártfogás éi felügyelet néL
l:út. Most utólag már hiányoznak
a csoportösszejövetelek, s bevalljuk, szükségünk lenne időnként
a? „osztályfőnöki''
gondoskodásra. Nem azt akarjuk, hogy pátyolgasson bennünket, eddig sem
e-t tette, de vannak
problémák,
amik kibogozásához egy felnőttől
használhatóbb
tanácsokat
kaphatnánk, mintha saját
magunk
látnánk hozzá — egymást meg.
hallgatva — a megoldáshoz.
Ügy érezzük tehát, közöl dolgainkat
feltétlenül meg kellene
beszélnünk,
mégpedig mielőbb.
a f / 1 / . . . csoport

a

Ez a levél természetesen sosem íródott meg, pusztán a képzelet szüleménye, A benne meg.
fogalmazott gondolatok viszont
élők és aktuálisak, főiskolai hallgatók mondták el ugyanezt, s
ha véleményüket leírták volna,
az nem sokban különbözött volna a fentiektől.
A tájékoztatás kedvéért: a Juliász Gyula Tanárképző Főiskolán

a KlSZ-alapszervezetek mellett
patronáló, a kisebb tanulmányi
csoportok mellett pedig csoportvezető tanárok tevékenykednek.
Míg a patronáló tanároknak meghatározott feladatkörük, kidolgozott munkamódszerük van, addig
a csoportvezetőknek hasonló kötelezettségeik nincsenek. Innen
adódik az a probléma, hogy a
megbízatást lehet komolyan is
venni, de ugyanakkor elhanyagolni is lehet.

A KISZ-bizottság legutóbb k é .
saített egy felmérést a csoportvezető tanárok munkájáról: sokszorosított kérdőiveket töltetett
ki a mintegy 130 tanulmányi csoporttal.
— Milyen
követkexletéieket
vont le a KlSZ-vezetóség a válaszokból? — kérdeztük Nagy
Józsefet, a tanárképző főiskola
megbízott KISZ-titkárát.
— Legelőszöris azt szögeztük
le, hogy szükség van a csoportvezető tanárok
munkájára, a
hallgatók igénylik á támogatást,
amit az oktatók nyújtanak nekik.
Kérik, hogy tanáraik képviseljék
a csoportok érdekeit a különböző
fórumokon, segítsenek a közösségi életbe való beilleszkedésben,
tanácsokat remélnek tőlük a tanulmányi munkáhóz. Ugyanakkor
a főiskolások is sokat tehetnek a
jó viszony kialakításáért: illik
minden rendezvényre meghívni a
nevelőt, s olyan körülményeket
kell teremteni, hogy lehetőség
nyíljon az ószinte beszélgetésekre. Hiszen a kapcsolatteremtés
kétoldalú, kplcsönös dolog.
A KISZ-bizottság a maga módján igyekszik a jövőben még kedvezőbb körülményeket kialakítani annak érdekében, hogy a négy
tanulmányi évre véletlenül egy
csoportba kerülő
hallgatókból
igazán jó közösség válhasson. Ml.
vei az a cél, hogy a csoportvezetőket a diákság válassza, és na a
tanszék jelölje kl, elhatározták,
hogy már a gólyatáborokban és
az őszi mezőgazdasági munkák

rulók számára biztosítani. Az
egyedülálló egyetemi dolgozók
esetében pedig kérjük, hogy a
városunkban már más területen
létező gyakorlat szerint nyerhessenek elhelyezést az egyetem által javasoltak • lakásokban teljes jogú tagként úgy, hogy egy
garzonlakást két egyedülálló kaphasson meg.
Meggyőződésünk.
hogy ezen
javaslatok
pozitív
fogadtatása
alapvetően enyhítene a JATE
dolgozóinak
lakásgondjain. Az
oktatók és dolgozók élet-és munkakörülményeinek javítása érdekében egyébként az egyetem állami vezetése sokat tesz és ilyen
Irányú törekvéseit a szakszervezet messzemenően támogatja.
A Szakszervezeti Tanács Igen
fontos feladatának tekinti az
üdültetést. Az . egyetem állami
vezetőivel egyetértésben a tő
hangsúlyt a saját
szervezési
kedvezményes üdültetési forma
megteremtésére és bővítésére helyeztük. Ennsk érdekében az elmúlt év végén az egyetem Balatonbogláron megvásárolt egy épületet a vízparton, ahol jelenleg
8 szoba kialakításán dolgoznak, a
jövőben pedig e köré egy egyetemi üdülőközpont létrehozását
tervezzük. 1977-ben
egyébként
szakszervezetünk 1704 tagja közül 1009 fő számára biztosítottunk üdülési lehetőséget. (SZOT
beutalóval 99 fő, Balatonboglá.
rtm 297 fő, Mátraházán 154 fő,
kollégiumi csereüdültetéssel SOS
fő, külföldi testvéregyetemi kapcsolataink alapján 156 fő üdült
tavaly.)
Érdekvédelmi
feladatunknak
tartjuk továbbá, hogy keressük;
annak a lehetőségeit is, hogyan
segíthetnénk dolgozóink gyermekeinek bölcsődei, óvodai elhelyezésében. Egyetemi bölcsőde létesítésére sajnos, nincs mód. Sok
gondot okoz az óvodánk, ahol a
„helykihasználás" 150 százalékos.
— Eredményekre vezettek viszont az orvosi ellátás javítása
érdekében
tett
lépéseink, az
üzemorvosi rendelés megoldott.
Most tárgyalásokat folytatunk a
Szegedi Orvostudományi Egyetemmel és ha az együttműködési
szerződés létrejön, az orvosegyetemiek segítségével minden szakterületre kiterjedő, teljes orvosi
ellátá« tudunk biztosi tani egyetemuniv dölgoaójnak,

idején össreismertetik a hallgató-;
kat tanáraikkal. Mire október
végére választ kell adni a KISZbizottságnak, addigra remélhetőleg valamennyi csoportnak határozott elképzelése lesz »• tanár
személyére vonatkozvan.
Továbbra sem kötelezik a n e velőket csoportgyűlések tartására. Hogy a csoport és vezető tanáruk milyen formát, témát választanak, és milyen időpontot
jelölnek mfg a közös ügyek megbeszélésére, az teljes egészében
az ó gondjuk. Azaz: sok függ az
oktató egyéniségétől és a csoport
összetételétől!

3.
Nem könnyű csoportvezető tanárnak lenni. Milyen is lehet egy
jó, egy ideálig csoportvezető? Dr.
Derecz
Árpádne
adjunktusról
mindenki azt mondta: ő az. Anynyirs ragaszkodnak hozzá a hallgatók, hogy egyszerre több csoport is felkéri.
— Adjon néhány receptet!
— Legfontosabb: nagyon nyíltnak és nagyon őszintének kell
lenni. Csak annyira várhatom el
a hallgatótól, hogy őszinte legyen,
amennyire én ls az vagyok hozzá.
Még az első félévben meg kell
ismerni a diákok családi körülményeit, így aztán minden problémájukról bátran beszélhetünk a
továbbiakban. A közös ügyeket
pedig nemcsak a csoportgyfllésen
lehet megtárgyalni, hanem például az órák elején is, néhány
percet lecsippentve a tanításból.
Persze, receptet nem adhatok, én
így csinálom — mondta szerényen Berecss Arpádné.
A tanárképző főiskolán ebben
aí évben különösen nagy gonddal
vizsgálták a csoportvezető tanárok tevékenységét, munkájukat
azóta szemmel láthatóan jobban
megbecsülik. Elérték végre azt,
hogy nem hivatalos megbízatássá
vélt ez a funkció, hanem értékes
nevelő munkává.
F. K.

/

/

Fizikusok hete, anno 1978...

Még a nyáron történt. KrakkóMi az új az általános iskolai
ban megismerkedtem
néhány fizikai tanításban? — Erre a fonhonfitársammal. Már az is fur- tos kérdésre válaszolt dr. Halász
csa, ha az ember külföldön köt Tibor docens, az ú j tanterv oktaismeretséget
a
földijeivel.
tója. Nagy sikert aratott a kísérMindezt csak azért említettem letező délután — különösen a
meg, mert egy példa a sok közül, . s&npplarizációs kísérletek, -illetve
annak bizonyítására, hogy meny- a hurokfilmek. Kedden dr. Pinnyire nem ismerjük egymást és tér Ferenc számolt be a JATE
Fizikai
Intézetének
sok a»etben úgy tűnik — nem is Kísérleti
A szerda esti előakarjuk ezt az állapotot megszűn- munkájáról.
adás vonzotta a legtöbb érdeklőtetni. Persze vannak kivételek.
Ezt igazolja a fizikai Tanszék dőt. Nem véletlen, hiszen dr. Kuegyhetes monstre
rendezvényso- lin György, az ismert és elismert
rozata is. A fizikusok — a főisko- csillagász az űrkutatás legújabb
la történetében először — egy eredményeit ismertette.
hétre
„kibérelték" a Tamási
A sok „agytornát" jelentő előAron klubot azzal a céllal, hogy adás után csütörtökön sportdéluvalamennyi főiskolás
számára tánt rendeztek a fizikusok. Legmaradandó élményt szerezzenek. több nézője a női focimérkőzéMár az első este jól kezdődött. seknek volt, a hímnemű szurDr. Kövesdi Pál tanszékvezető kolók közül a meccsek végén töbfőiskolai tanár megnyitóját két, a ben követelték a mezcserét... A
„fizika-analfabéták" számára Í3 Tanár—Diák derbyt 3:1 arányérdekes
információkat
nyújtó ban az oktatók nyerték Karikó
adjunktus vezetésével,
előadás követte. Dr. Veidner Já- Sándor
nos docens a főiskola fizika
tan- aki az ideológiai meggyőző munszékének száz éves történetét is- ka érdekében kétszer is betalált
mertette, méghozzá úgy, hogy a diákok kapujába! Az évfolyaegyúttal a főiskolai oktatás his- mok közötti versengés alapján a
tóriájába is bepillantást nyerhet- Fizikus Kupát a fiúknál a harmadik évfolyam, a lányoknál
a
tünk.

Bizonyára sokan emlékeznek
nagyobbacska gyermekkoruk kedvelt olvasmányai közül a ma még
nem is ismert technikát — gépi
agytrösztöket, beszélő robotokat
— felvonultató sci-fi könyvekre.
Nem is olyan régen tehát — tán
három évtizede sincs — a komputerek, a
számítógéprendszerek
még inkább a fantasztikum világába számítottak. Ma viszont már
nap mint nap hallhatunk, olvashatunk híreket mind kiterjedtebb

A lyukkártya készítő teremben
alkalmazásukról, egyre nagyobb
gyakorlati jelentőségükről. Ezt, a
számítástechnikában
rövid idő
alatt bekövetkezett gyors fejlődést tükrözi a József Attila Tudományegyetem Kibernetikai Laboratóriumának története is.

Másfél évtized

Orvosegyetemi O T D K

2-öt pedig a
Az Országos
Orvostudományi vastanhallgatók,
másodévesek
csapata nyerte el. Diákköri Konferencia' április 5—8. gyógyszerészek. A MOTES által
Az. esti tréfás vetélkedőt viszont között zajlott .le a Semmelweis feljalánlott fődíjat Altorjay Istmeglepetésre az elsőévesek nyer- Orvostudományi Egyetem 'rende- ván VI. éves orvostanhallgató
ték meg.
zésében. A konferencia helye az nyerte Determination of ethynyA végén csattan az ostor! Ezt impozáns ú j létesítmény, az el- lestradion in body fluids by raaz ősi mondást a fizikusok is jól méleti tömb előadóterme volt. A
című
angol
ismerik. Befejezésül az utolsó es.-.. .magyar nyelvű, idegen,,nyelvű és dicimrriúnaassay
tére tartogatták az ötnapos ren- poster szekciókban összesen 109 . ...nyelvű dplgpíatáyal.,.A.CHINQIN
dezvénysorozat
csúcspontját, a előadás szerepelt, amelyek elő- Gyógyszerárugyárának az EgészFizikus Szakestet. A Fizika III. adói a debreceni, pécsi, szegedi ségügyi Minisztérium első díjával
KISZ-alapszervézet tv-műsor pa- orvosegyetemek diákkörösei és a egyenértékű különdíját Pataricza
ródiával jelentkezett. Reklámszö- meghívott külföldi vendégek vol- János VI. éves orvostanhallgató,
vegekkel kezdődött, majd jött az tak.
az EGYT különdíját Sziklai Istesti mese főszereplője a Maci. aki
A konferenciát dr. Zsögön Éva ván VI. éves orvostanhallgató, a
ezúttal sörrel mosott fogat. Méltó
elismerést és részvétet váltott ki egészségügyi államtitkár nyitotta Szegedi Orvostudományi EgyeKISZ-bizottságának diját
a „tv-torna gyakorlatok kirúgás- meg. Dr. Antoni Ferenc egyetemi tem
ra" című műsor, illetve a tanár- tanárnak, a Semmelweis Orvos- pedig Dux László VI. éves orvostudományi Egyetem rektorának tanhallgató kapta.
paródiák.
szavai után megkezdőA „Ne cicerálj, ne macerálj üdvözlő
Az Egészségügyi
Minisztérium
Sára" című dal a slágerlisták dött a négy napon át tartó renelső díját nyerték: Bozó András
nagy várományosa. A harmad- dezvénysorozat.
évesek ígéretei is elismerésre
A
Szegedi
Orvostudományi III. oh., Osváth Klára és Cseréméltóak. Többek között megfo- Egyetemet 27 dolgozat képviselte, nyi Gyula gyógyszerészhallgatók.
gadták —, hogy pszichológiából 22 az Altalános Orvostudományi
nemcsak a rendellenes fejlődésű, Karról, 5 pedig a Gyógyszerész- Második díjat kaptak: Mózes
problematikus tanárokkal foglal- tudományi Karról. Ezeket 82 elő- Magdolna V. oh., Varga János V.
koznak . . . A negyedévesek bú- adás közül választotta ki a feb- oh., Süveges Gábor V. oh., Vasas
csúztatását követően discoval zá- ruár 2—4. között lezajlott helyi
Mihály IV. oh., Kókai György
rult a főiskola első, s reméljük diákköri
konferencia bírálóbiVI.
oh., és Avár Zita gyógyszenem utolsó fizikus hete.
zottsága. A szegedi diákkörösök
DEZSŐ LÁSZLÖ
12 dijat hoztak el, 10-et az or- részhallgató.

Ismerkedés a ..kiblabor"-ral
káról. Dr. Székely Sándor tudományos vezetőt kértük meg arra,
hogy mutassa be olvasóinknak a
La bora tóriumot.
Először a Kibernetikai Laboratórium feladatairól és szervezeti
felépítéséről érdeklődtünk.
— Laboratóriumunk
hármas

i.

:
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feladatot hajt végre jelenleg. Elsődleges ezek közül az oktató-nevelő munka: a rendelkezésre álló
eszközökkel a matematikusok és
programozó matematikusok gépi
kiképzését látjuk- el. Másodsorban a kibernetikai irányzatnak
megfelelő
különféle témákban
folytatunk
kutatásokat.
Mindemellett szolgáltató
tevékenységet is végzünk. Szervezeti rendünk
munkacsoportokból
áll.
Ilyen a programtervező matematikusoké, valamint a rendszerprogramozóké, mely utóbbin belül a Laboratórium üzemeltetéséért felelős alcsoportok működnek.
Létezik továbbá a karbantartás
és fejlesztés ellátására egy műszaki csoport is. A felsoroltak
mellett még négy kutatócsoport
dolgozik... De talán tekintsük
végig a folyamatot, annak egyes
pontjait!

A Laboratórium ebben az esztendőben ünnepli fennállásának
tizenöt éves jubileumát. Megalakulásának előzményei azonban
korábbi időkre nyúlnak vissza:
Kalmár László akadémikus kezdeményezésére, egy kibernetikai
szemináriumsorozatot
követően,
1957 tavaszán hozták létre a MTA
Matematikai Kutató Intézetének
szegedi Matematikai Gépkutató
Laboratóriumát, ahol olyan gépi
modellek készültek el, mint a
„Szegedi Logikai Gép", vagy az
„Elektronikus katicabogár". A si- A lyukkártyától
keres munka eredményeként —
ugyancsak Kalmár professzor ja- a kész programig
vaslatára
— 1963-ban alakult
Dr. Székely Sándor készségemeg az egyetemi
Kibernetikai sen kísér végig a termeken. A
Laboratórium. Két évvel később földszinten, a bejárattal szembekapta meg az M—3 típusú első n i üvegkalitkában található a
generációs elektronikus számító- diszpécser-csoport, amelynek leggépet, amely a programtervező fontosabb feladata a munkaszermatematikusok egyetemi képzé- vezése. Ez a részleg mintegy a
sében jelentett nagy segítséget.
Az 1968-ban idekerült MINSZK—
22 típusú második generációs
elektronikus számítógép pedig ú j
fejezetet nyitott a Laboratórium
történetében. Az oktatás mellett
íay a számítástechnikai kutatások
szolgáitatások is nagy lendületet vettek. A hetvenes évek közepén egy NDK-ban készült R—<0
t-'pusú közepes, nagy .teljesítményű. valamint egy R—10-es kis
teljesítményű elektronikus számítógéppel gyarapodott a Kibernetikai
Laboratórium. Ezt egészítette ki az a 12 darab hallgatói
terminál, melyeket az R—10-en
keresztül az R—40-hez kapcsolva
létre jöhetett a mai. a korszerű
•
oktató- és kutatótevékenységben
egyaránt nélkülözhetetlen számíM íiiiiillllill
ill
tógéprendszer.
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Az iménti mintegy „leltárlista"
természetesen önmagában még
keveset árul el a tényleges mun- A. gépterem

közvetítő szerepét tölti be az
egyes részfolyamatok között. A
soronkövetkező állomás a perforátor, vagy lyukpsztó terem, ahol
az adatok előkészítése és gépre
vitele megy végbe. Szinte pillanatok alatt készül el az ott-jártunkról nyomot hagyó lyukkártya, amelyet már csak a géphez
keií eljuttatni.
Jól kivilágított, csaknem elszigetelt világ a gépterem, ahová a
kezelőkön,
operátorokon kívül
más csak külön engedéllyel léphet be. Az elénk táruló látvány a
laikus ember számára addig csupán képzeletben elősejlő képet
idézi.
— Itt látható mind a két számítógép, az R—10-es és az R—40es. — magyarázza dr. Székely
Sándor. — A kettő között kábeles kapcsolat van. Jól elkülöníthető!: egymástól az egyes részek,
a központi egység, a központi memória, továbbá a háttérmemóriá k amelyekben az adatok rögzítése történik
mágnesszalagon,
vagy mágneses lemezen. Mindehhez csatlakozik még két nyomtató berendezés is, amelyek percenként kétezer sort írnak le. — •
— Ha lehet egyáltalán így mérni: hány ember munkáját
képes
elvégezni a géprendszer?
— Ezt
hirtelenjében
nehéz
megállapítani. Azt hiszem, elég
csak pár adatot mondani: egy
ember egy perc alatt két-három
műveletet tud elvégezni, a számítógép
viszont másodpercenként 360 ezret. A nagyságrendre
bizonyíték, hogy egy egységre hét
egész egynegyed millió adat fér.
Budai
Katalin
programozót
arról kérdeztük meg, mennyi idő
szükséges a számítógép kezelésének elsajátításához.
— A munka fizikai része nagyon hamar megtanulható, az elméleti anyag elsajátítása viszont
több hónapot vesz igénybe, s állandó továbbképzésre is szükség
van. Meg kell említenem hogy a
gép kezelésénél kulcsember az
operátor, akinek az ügyességén
nagyon-nagyon sok múlik. Emellett nem árt, ha jó szervezőképességgel, megfelelő leleményességgel is rendelkezik. Mindez
együttesen járul ahhoz, hogy a
legjobban kihasználjuk az időt
egy gépi óra alatt.

Kutatómunka
— Laboratóriumunkban jelenleg kilencvenegy személy dolgo-

zik, programozó matematikusok,
mérnökök, technikusok, perforátorok, operátorok. Az indulásnál
mindössze ketten voltak — meséli a tudományos vezető, miközben az első emeletre megyünk,
hogy röpke bepillantást nyerjünk
a kutatásokba. Nem véletlen,
hogy éppen dr. Hantos Zoltán tudományos munkatárs
szobáját
kerestük 1 fel, ő ugyanis a tervezője és kivitelezője annak a beren-

nagy szerepet játsző .,terminálos
terembe" érkezünk. Dr. Székely
Sándor büszkén mutatja b e " a
nemrég kapott tizenkét hallgatói
végkészüléket, amelyéket a következő tanévtől bocsátanak a
diákok rendelkezésére.
— Az oktatási munkában sokat
segíthetnek majd — mondja az
intézmény vezetője. — Mint említettem, ez az elsődleges feladatunk. a hallgatók szakmai felkészítése.
A
matematikusok és
programozó matematikusok számára itt bonyolítjuk le az évközi
és nyári gyakorlatokat, részt vál*

A hallgatói terminál
dezésnek, amellyel az állatok
légzésfunkciójót tudják mérni.
Az új műszer jelentős segítség a
biológiai modellező
kutatócsoport munkájához. E mellett még
további három ilyen csoport működik. Közülük is kiemelkedik a
képfeldolgozói, amely az izotópdiagnosztikai vizsgálatok során a
különböző szervekről nyert képek számítógépes tárolását és
elemzését végzi. A
közlekedéskibernetikai csoport munkatársai
a gépjárművezetők viselkedését,
vizsgálják, jobbára saját készítésű műszereikkel. Az
elméleti
kutatóknak
pedig a forgalomalkotás, a gondolkodási eljárások
gépi összehasonlítása az elsődle.
gés feladatuk.

15 vállalattal
A kibernetikai Laboratórium,
szolgáltató tevékenységének keretében az egyetemnek és társadalmi intézményeknek, vállalatoknak nyújt hasznos segítséget.
— A népgazdaságilag fontos
feladatok, valamint az egyetemi
adminisztráció számítógépes ellátásában is közreműködünk. Tizenöt vállalattal állunk szerződéses viszonyban, részt veszünk
aí. ügyvitelhez, pénzügyi helyzetükhöz kapcsolódó
statisztikai
adatok feldolgozásában. Partnereink sorában szerepelnek a DÉMASZ, a VI DIA, a RÖVIKÖT, a
Csongrádi Tisza Bútoripari VáliaLat. Különböző intézetekkel is
együttműködünk, például a SZÁMOIC-kal való kapcsolatunk lényege a programrendszerek kölcsönös
kicserélése. Az OMFB
megbízásából — komoly anyagi
töuiogfltás fejében — '-"- v, iíéle
témákat gondozunk.

Hallgatók
a számítástechnikában
Laboratóriumi körsétánk utolsó
állomásihoz, az oktatásban oly

lalunk diplomadolgozataik vezetésében, az ahhoz szükséges programok futtatásában is.
Kelemen László ötödéves matematikus hallgató Is éppen a
diplomamunkáját készíti „Gyors
Fourier-transzformáció" címmeL
Mikor kérdezem, arról beszél, milyen segítséget jelent a dolgozathoz a számítógép: — Munkám
lényege, az adatoknak transzformációval történő átalakítása. Ehhez hozzávetőlegesen tízezer szorzást kellene elvégezni, 8—10 tizedesjegyre. Nem is tudom megmondani, mennyi időbe tellene ez,
a gép viszont egykettőre elkészül
vele.
A tudományos vezetőtől megtudom azt is, hogy az egyetem valamennyi hallgatója jogosult a
gép igénybevételére. A kellő támogatást is megkapják hozzá, jó
néhányan vesznek részt a Laboratórium által szervezett alapképzésen, közel ötven középiskolás részére szakkört is vezetnek.

Dr Székely Sándor a bemutatás befejezéseként még hozzáteszi: — A tizenöt év munkája során most értünk el odáig, hogy a
Laboratórium
önálló, elismert
szervezetként működik az egyetem keretein belül. Jelenle? a
magyar felsőoktatás legnagyobb
számítógéprendszerrel rendelkező
Intézménye
ez. Hangsúlyozom
azonban, hogy nem csupán számítóközpont, hiszen kutatási és
oktatási tevékenység is folyik
benne. A jövőbeni célunk is az:
a gép maradjon eszköz, s a fejlesztés az intézet irányába történjék. Azt szeretnénk, ha nevét
a Laboratórium alapító járói, Kalmár Lászlóról kapná.
SZALAY ZOLTÁN

— Az elmúlt év őst<5n járt nálunk a turkui egyetemi ifjúsági
szervezet
delegációja.
Akkori
megbeszéléseink során szó volt a
kulturális cserelehetőségekről Is.
Hasonló
értekezésünk volt a
lódzl testvéregyetemiekkel. Mindezek nyomán merült fel a jelenlegi rendezvénysorozat gondolata
— tájékoztatott az előzményekről dr. Simoncsics János közművelődési főelőadó.
Április 15—20. között első ízben
rendezte meg a József Attila Tudományegyetem
közművelődési
bizottsága a Szegedi
Egyetemi
Színházi Napokat. Az események
sorában a JATE-klubban a Szegedi Egyetemi Színpad ú j előadásásának ősbemutatóját, az Auditórium Maximumban pedig a turkui egyetem színjátszóinak játékát tekinthették meg az érdeklődők. A változatos programot a
Collegium
Artium
keretében
Koltai Tamás színikritikus vezetésével a világszínházról folytatott beszélgetés és vita, valamint
a szegedi együttes „Miként"-je
egészítette ki.

Filmes némajáték
Szögletes, néhol Chaplint is
idéző mozgás, a jelentéktelen
kisemberek élesen eltérő viselke-

Régi idők mozija — színpadon
désformál a különböző, mégis
mindennapi
életszituációkban,
lazán összefüggő hangulat- és
cselekményfoltok,
helyenként
szemforgattatóan apróra tördelt
játék. E momentumok jelenítődnek meg az Éjszakai
előadás
képzeletbeli filmvásznán. A néző
a régi Idők mozijában ülve olyan
színházat láthat, amely — legalábbis légkörében — a hamsunl
és kafkai világba enged bepillantást. S hogy mennyire sikerül ez?
A további értékelés-elemzés helyett erről beszéljenek az előadás
megtekintői!
Egy fiú, közvetlenül „moziból"
jövet: — Most még ne! Szeretném még egyszer m e g n é z n i . , .
Hát jó! Az ötlet nekem nagyon
tetszik, a darab sokféle asszociációra ad lehetőséget. Azt hiszem
azonban, hiányzik a teljes egység. Meg túlságosan artisztlkus,
közvetett a Játék.
Két lány, a darabról való beszélgetés közben: — Leginkább
Kafka
világára
emlékeztetett
bennünket. De sajnos, elvesztettük a fonalat, még valahol az
elején. Ott nagyon tetszett az al-

majelenet. Sok dolgot azonban
nem é r t e t t ü n k . . . Ám, az Is lehet, hogy bennünk van a hiba.
Egy fiú a játékteremben: — Jó,
jó, de nem értem, mit akartak a
darabbal.
Mások: — Számomra megfoghatatlan volt. Viszont a némafilmötlet kitűnő. Ritkán lát ilyet az
ember.
A további vélemények az előzőkben leírtakkal egyeztek meg
többségükben. Ezek után felkerestük a „másik oldalt", Csikós
Istvánt, az előadás író-rendezőjét,
hogy beszéljen az ősbemutatóról:
— Hamsun: Éhség című regénye
és Kafka egy rövid novellája nyomán íródott maga a darab, amelyben a kafkai egyszerű ember és
HamBun örökmozgó figurája elevenedik meg. Hiszek abban, hogy
a két típus csak együtt igaz. Az
Éjszakai
előadással a nyitott
színházból kívántunk megőrizni
annyit, hogy a néző állandó aktív
részese legyen a játéknak. Ezért
is hagytuk el a szöveget, s próbáltuk egy némafilm illúzióját
kelteni, elsősorban a nézőben keletkező asszociációkra építve.

— Sok helyen megfordultunk
már eddig. Jártunk Amsterdamban, Svédországban, Dániában. A
múlt évben nemzetközi amatőr
színjátszó
fesztiválon
vettünk
részt Bergenben. ¿örülünk, hogy
Magyarországra is eljöhettünk.
Természetesen otthon is sok fellépésünk van.
— Milyen darabokkal
lépnek
fel. hogyan készülnek rá?
— El kell mondanom,

hógy a

— Miért pont ezt á művet hou
ták Szegedrt?
— Finnországban a mostani a
szovjet dráma éve, ezért tűztük
műsorunkra.
Repertoárunkban
még szerepel állatmese gyermekeknek, Brecht-darab, információs játék a latin-amerikai juntákról. Mégis úgy éreztük, ez a
legjobban bemutatható produkciónk, sokan ismerik ls a színművet.
— Mikor láthatjuk viszont újra
a társulatot?
Erre Olli válaszolt: — Mostani
megbeszéléseinken szó volt egy
több éves kulturális csereakció
lehetőségéről ls. E szerint legkö-

A finn diákszínház
A szegedi egyetemisták körében nagy sikert aratott a turkui
egyetemi színpad április lt-i be.
mutatkozása. A Skandináv országból érkezett fiatal amatőr
színjátszók llf-Petrov
nálunk is
népszerű művét, a Tizenkét széket adták elő. A közönség finn
nyelvismeret híjefti Is méltán lehetett elégedett: szépen kidolgozott, jó produkciót láthatott. Mi
most mégsem az előadásról érdeklődtünk, hanem megragadva
a2 alkalmat, rövid ismerkedő beszélgetésre kértük meg vendégeinket: Otlí Vesalát,
a turkui
egyetem
ifjúsági szervezetének
külügyminiszterét és Maarlt PyökUrit, a színpad vezetőjét.

Koldusjelenet az Éjszakai előadásból

Megtudtuk, hogy a turkui színpad immár 20 éves múltra tekint
vissza. Nemcsak diákok, más rétegbeli fiatalok ls tagjai a 170
fős együttesnek. Maarit folytatta
a bemutatást:
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A költő és az egyik Pár (Kelemen László felvételei)
60-es években mi is abszurd játékokkal kísérleteztünk, ez azonban nem tetszett a közönségnek,
hiszen sokféle' emberből tevődik
össze. Épp ezért célunk most
olyan
előadásokat
bemutatni,
amelyekben aktuális kérdésekről
szólunk, közérthetően. Felkészülésünk ls, ennek megfelelő: tanfolyamokat szervezünk, speciális
témaesteket rendezünk. Hetente
háromszor tartunk 3—3 órás próbát, amelyeken először hang- és
beszédgyakorlatok
vannak, ezt
követi a szövegpróba. A végén
•mindig értékeljük önmagunkat,
így készült a Tizenkét szék is.

zelebb a zenei csoportok cserelátogatására kei'ül sor. S csak ezután jöhet számba ismét a színpad. Ez bizony elég hosszú idő.
*
Kanyarodjunk végül vissza Ismét a színházi napokra. A kezdeményezés értékességét ml sem bizonyítja Jobban, mint az a nagy
érdeklődés, amely a bemutatókat
kísérte. Ha a későbblekben még
további külföldi és házai csoportok is csatlakoznak a napokhoz,
az valóban Jó hírverése lesz az
egyetemi amatőr színjátszásnak I
SZALAY ZOLTÁN
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Néprajz a SZOTE-n Dolgozat a dolgozatról
Néprajzi hetet rendeztek a
Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Az eseménysorozatot április 17-én a SZOTE klubjában
Tóth Béla József Attila-díjas író
nyitotta meg. A klubban népviseleteket és ruhadíszeket bemutató kiállítást, a Jancsó Kollégiumban. a Móra Ferenc múzeum
néprajzi anyagából válogatott tárlatot, a szemklinikán a Tápéi Háziipari Szövetkezet munkáit, a
szakszervezeti klubban pedig népi hímzéseket tekinthettek meg
az érdeklődők. A tárgyi néprajzi
emlékek mellett népünk szellemi
örökségének bemutatására is sor
került az április 21-ig tartó néprajzi héten.
Az elsó napon Avéd János mutatta be néprajzi gyűjteményét
diaképek segítségével, majd táncházat rendeztek. Április 18-án

i f ) . Lele József tartott előadást a
Szeged-környéki népéletről. Marosi Júlia balladákat, kesergőket,
átkokat, siratókat és népdalokat,
Kókai
Rozália és Fábián Éva
moldvai meséket és dalokat mutatott be.
Sor került a szemészeti klinika
tantermében Moldován
Domokos
sokat vitatott dokumentumfilmjének, A halottlátónak vetítésére.
Utána a Muzsikás együttes adott
műsort a SZOTE-klubban. Szerepeit a programban
Thorma
László és Teszáry Gábor népköltészeti estje, Lükő Gábor előadása a cslllagmítoszról. továbbá a
Vteörttő együttes
koncertje. A
nagy érdeklődést kiváltott rendezvénysorozat
Polyák
Ferenc
népi fafaragó kiállításával és bemutatójával zárult

Fürge ujjak zongoráznak a billentyűkön, formás betűk, szavak,
mondatok sorakoznak az írógépbe fűzött hófehér papírlapon. Ittott még sántít a fogalmazás, a
szakmai zsargon használata. Az
első példánynak javára válik, ha
a szakvezető tanár elolvassa, korrigálja. Készül a szakdolgozat, a
diplomamunka, a vizsgadolgozat,
több hónapig, évig tartó szaklrodalmazás és kísérletezés eredményeként. A tanárszakos hallgatók szakdolgozatot, a biológus,
fizikus, matematikus és vegyész
szakon tanulók dlplumamunkát, a
programozó matematikus szak
végzősei pedig vizsgadolgozatot
írnák. Mindegyiket az utolsó félév közepe táján kötelező benyújtani,
államvizsgára
engedélyt
Csak az elfogadás után adhat a
JATE Természettudományi Karának tanulmányi osztálya.
A

BÚCSÚKÍSÉRLET
Btícsií, hiszen a fiatal szegedi
egyetemi költőnemzedék tagjának, Zalán Tibornak az utolsó
nyilvánosság előtti jelentkezése
utolsó találkozása volt ez közönBégével ilyen közvetlen formában
Szegeden. Amiről pedig szó van,
az a Költészet Napja tiszteletére
április 10-én a
JATE-klubban
megtartott költői est.
Zalán Tibor merőben ú j hangjával, nagyszerű képzelőerejével,
jó témaválasztásával és sajátos
költői eszközeivel hívta fel magára a figyelmet néhány esztendeje. Azóta számos napi- és hetilap, folyóirat közli rendszeresen
verseit, a szegedi ifjú poétanemzedék egyik igen tehetséges tagjaként tartják számon. Többek
között ezek az eddigi pályafutást
értékelő gondolatok hangzottak el
a
barát-kritikus Szigeti
Lajos
bevezető szavaiban.
Kísérlet. „Egy próbálkozás a
nagy avantgarde szabadvers viszsziahozatalára" — vallja a szerző
az est magvát alkotó Enek a na4 SZEGEDI

pon felejtett hintátóért című költeményéről. (A verset Nagy Zoltán színművész tolmácsolta nagy»
nagy hitelességgel, Perczel ltlván
gitárkíséretével.) De jelentős kísérletről van szó abban az értelemben ls, hogy a „mammutmű"
mintegy Összegzés kíván lenni;
mindannak egyetlen versbe tömörítése, ami egy huszonegynéhány
éves, mindenre érzékenyen reagáló költő életéhez hozzátartozik
(s ami a kívülálló számára éppen ezért nem is mindenütt érthető).
Hasonló kísérletekről szokásosan eszünkbe ötlő kérdés: az eddigiek lezárását, vagy ú j korszak
nyitányát jelenti-e a szerzőnek?
Zalán Tibor számára a mostani
— mint az Énekből
is kiderül —
az ú j hang. r
" i j e z ő eszközök kere
>3. Mindenesetre a .
- jelenlétükkel is bizo...
.... — Várják
a folytatást.
— szz —

keidet

Legtöbben már két évvel korábban sőt ennél előbb eldöntik,
melyik tudományágat kedvelik a
legjobban.. Diákkörön vesznek
részt, esetleg ismerkednek a tanszéken folyó kutatómunkával.
— Feltett szándékod, hogy itt
szakdolgozol? — kérdezem egy
másodéves hallgatótól az egyik
diákköri ülés után.
— Hogyne, mér a 'témát is
megkaptam — válaszolja. Egy év
múlva a második diákkör aktív
tagjaként • látom viszont. Mint
mondja, „kedvenc" érdeklődési
köre Jobban illeszkedik ennek a
tanszéknek a kutatást irányába.
Ez az egyik oka a vándorlásoknak. A másik, mikor a hallgató
olyan tantárggyal barátkozik meg.
amely addig nem szerepelt a kötelező óraszámban.
— Az elhatározáson lehet változtatni. Egyedül a biológus szakbizottság bírál 'ti el a hallgatók
jelentkezését. Más szakon nem
nagyon van ilyen irányítás. Csak
az egyes tanszékek szabják meg.
hogy hány főt tudnak fogadni.

Sokan külső szakvezetőkhöz, kutatóintézetekbe nyernek beosztást. A jó szakvezető mindenütt
segítőkész, de semmiképpen sem
írja meg a diák helyett a dolgozatot. — mondja Gunda Mlklósné
főelőadó a tanulmányi osztályon.

Tanár vagy kutató?
— Mi a különbség a szakdolgozat és a diplomamunka között?
— érdeklődöm Kovács
László
biológiu szakmódszertan
oktatótól: .
— Gyakorlatilag semmi. A t a nárszakosok zöme nem módszertanból
szakdolgozik,
némelyik
szaktárgyat Pedig nehéz összekapcsolni a gimnáziumi tananyaggal. Régebben olvastam egy
munkát, amely a mikrobiológiai
kísérletek középiskolai szakkörön
történő alkalmazásét tárgyalta.
Aki írta legfeljebb évente egyszer
használhatta fel a tanításhoz.
Olyan témát kellene adni a tanárjelölteknek, aminek gyakorlati előnyét látják. Ellenérv, hogy a
szaktudomány egy adott részében
való elmélyülés elengedhetetlen a
tudományos jártasság megszerzéséhez. A pályára felkészíteni a
tanárképzésnek és a kutatóképzésnek ^egyaránt feladata. A kettő bizonyos fokig üti egymást, ez
az egyetemi oktatás egyik alapproblémája. Évek során el lehet
érni, hogy mind töblíen érdeklődjenek a szakmódszertan iránt.

A hozzáállás
— Kevesebb az idejük a tanárszakosoknak a laboratóriumi kísérletekre. ami i szerves kémiai
preparativ mennyiségi munkában
hátrányt jelent — mondja dr.
Penke Botond, az Orvosi Vegytani Intézetben.
— A dolgozatuk
szerényebb...

Is

biztosan

— Egyértelműen nem lehet kijelenteni. ö k is heti 20—30 órát
töltenek bent a tanszéken. A hallgató hozzáállásán múlik, mit tud
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felmutatni. Igaz, a vegyészek speciális ismereteket kapnak, amely
megkönnyíti a problémák megoldását. De a témák többsége olyan,
hogy érdemes velük foglalkozni,
egyik sem eldobandó.
— Volt-e kimagaslóan eredményes dolgozat?
— Nem valószínű, hogy egy év
munkája újat hozna, legfeljebb
részfelismeréseket lehet
elérni,
ezek összehangolt csoportmunkával már eredményhez vezethetnek. Volt úgy. hogy a kedvező
időpillanatban született jelentós
tudományos eredmény.
Valamelyik idegen nyelv tudása legtöbbször alig nélkülözhető.
Senki sem győzi szavanként kiszótárüsni a külföldi szakfolyóiratok cikkeit, a könyvek fejezeteit. Akád, aki a szakirodalmi
jegyzék gyarapításába bevonja az
ismerős bölcsészeket is. 'Mások
angol, német órákra járnak, bízva, hogy erőfeszítésük másutt is
kamatozik.

Záradék
Amint együtt a szakirodalom,
és a kísérleti eredmény, hozzá lehet kezdeni a pötvögtetéshez egy
kölcsönkért írógépen. Az Ügyesebbeknek
lépéselőnyük
van.
„Szakdolgozatot gépelek" olvasható itt is, ott is ilyentájt a kollégiumokban.
— Először a szakvezetőnek kell
beadni, ő elvégzi az esetlege« javításokat. a tanszéken bírálattal
látjék el és ezután küldik be
hozzánk. A késések nagy része az
adminisztrációval
okolható, —
mondja Gunda
Miklósni,
Ismerősöm utolsó éves matematikus hallgató. Amíg arra vát.
hogy az akadémia számítógépén
lefuttathassa a programot,
felsóhajt. Nosztalgiát él;ez, pedig méjí
M seni lépett az egyetem falai
közül? Ha i£<ín, a kezében szoronsatott diplomamunka miatt.
Ami ötévi fáradtság gondjának,
örömének rövid összefoglalója.
JÁMBOR ERNŐ

Mi látható a képen? Kórusok —
ÍT. Látható, hogy egy vidám,
fiatal társaság valamilyen viseletben táncol a Szarvasi Művelődési Ház színpadán.
. . , Látható, hogy lábuk egyszerre lendül, a leányok szoknyája egyszerre libben. S ebből
sok minden kiderül: a táncokat
jól megtanulták, s ismerik azok
formanyelvét, jellegzetességeit.
Eláruljuk kik is ők? Fölösleges. Akik ismerik őket, ügyls
t u d j á k . . . lehetnek a SZOTE.
vagy a JATE táncosai, avagy a
Közgazdasági Egyetem csoportja
is. Ezek az együttesek ugyanis
résztvevői voltak, — sok más csoporttal együtt — az április ele3én Szarvason rendezett Kgyetemi és Főiskolai "Folklór Fesztiválnak.
. . . Nem látható viszont, hogy
milyen „családias" körülmények
fűszerezték a rendezvényt. Értem
ez alatt azt, hogy mintegy nagy
családban.
ahol
mindenkinek
megvan a maga szerepe, maga
intézi maga és mások b a j á t . . .
Nem szeretnék senkit megsérteni. különösen nem a vendéglátókat (soha még nagyobb rendezvényt nem szerveztek — így
néptáncfesztivált sem — ezért
nem tudták nem is tudhatták,
hogy egy ilyen találkozóhoz mi
kellene), de egy-két dolgot megemlítenénk: kell egy percre pontos program, amit nem változtatnak meg még az utolsó percben
is; szintén percre pontos, hoszszabb színpadi próbalehetőség:
kell öltöző; és nagyon kell egy
gálaest!
Nem kell viszont az, hogyha
egy tanácskozást össze akarunk

hozni, úgy kelljen az érdekelteket keresni, mint saénaboglyában
a tűt, hogy a termeket nekünk,
résztvevőknek kelljen megkeresnünk. kinyitásáért könyörögnünk.
. . . Nem látható az sem. hogy
ezeken a dolgokon végül is mindenki segíteni próbált és amit
lehetett, türelemmel, és megértéssel fogadott.
És végül, nem láthatók a képen azok az eredmények, sikerek, melyeket a szegedi résztvevők magukkal hoztak.
A SZOTE néptánccsoportja országos „Ezüst 1." minősítést kért
és el if nyerte azt. Emellett a
fesztiválon „Ezüst" fokozatot ért
el. Nagy Albei í ismét sikerre
vitte csapatát és ha lehet, még
egységesebb gárdát hozott össze,
mint két évvel ezelőtt.
A JATE néptánccsoportja ilyen
szinten már nagyon régen hallatott magáról. (4 éve Keszthelyen,
/ bronz érmet szerzett.)
Most kemény munkával, csendben készültek. Az eredmény sem
maradt el: ők is „Ezüst" fokozatot kaptak. Ez így magában is
szép eredmény, de ha figyelembe
vesszük, hogy csali olyan együttesek előzték meR a táncosokat,
mint,a KI MIT TUD? — döntős
Kertészeti Egyetem, valamint a
Közgazdaságtudományi Egyetem,
— az ezüst még ragyogóbban
csillog.
Gratulálunk Mtffóti Györgynek,
a JATE néptánccsoport vezetőjének, Nagy Albertnek és a két
csoport táncosainak, fáradságos
munkájukért és kívánjuk, hogy a
jövőben még magasabbra tehessék a mércét.

Lapunkban már korábban hírt
adtunk arról, hogy szegedi egyetemi és főiskolai kórusaink is
részt vettek az idei Egyetemi és
Főiskolai Kulturális Napok keretében Győrött, illetve Nyíregyházán április elején megrendezett
zenei bemutatókon.
A Győrött április 2—4. között
megszervezett egyik zenei szekción városunkat a Szegedi Egyetemi Énekkar, a kar tagjaiból alakult kamakórus, a JÄTE Kamaraegyüttes, valamint a
Bánszki
Zsolt, Czípok Mária,
Kisvárdal
Antal összetételű gitártrió képviselte — szép sikerrel. A Győri
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán lebonyolított zenei fesztiválon részt vettek még
többek között a hallei Martin
Luther Egyetem, a szombathelyi
és győri tanárképző főiskolák,
továbbá az ELTE Bartók Béla
Kórusának énekesei, zenészei is.
Hallatlanul precíz szervezés, és •
nagyfokú pontosság jellemezte a
fesztivál idei rendezőinek munkáját. Míg az előző években a
sorozatos
programcsúszások, a
rossz próba- és szálláskörülmények gyakran okoztak bosszúsa«
got, ebben az évben Győrben
valóban igazi fesztiválhangulatot
sikerült teremteniük a szervezőknek.
Az április 2-i megnyitót követően először a JATE Kamaraegyüttes lépett színpadra a zenekarok bemutatóján. Az alig néhány hónapja alakult együttes a
neves mezőnyben 1» megállta a
helyét, s végül
bronzoklevelet
nyert el. Ugyanezen a napon került sorra gitártriónk ls, amelynek műsorát az ebben a „kategóriában indulók közül a zenészekből álló zsűri egyedül találta
értékelhetőnek,
produkcióját
ezüst oklevéllel jutalmazta. (Külön öröm volt, hogy műsorukat a
zsűri kérésére az április 4-én
megrendezett gálán is bemutathatták.)
Másnap délelőtt a kamakórus
adta elő programját, s küzelmúltbani megalakulásuk ellenére ls
sikeresen szerepeltek: bronzokle-

fesztiválok

vélben részesülte k. A délutáni
programban az Egyetemi Énekkar lépett fel, Bach és Kodály
egy-egy
kóru6művét, valamint
Muszorgszkij:
Borisz Godunov
című operájának egy részletét
mutatta be Szécsi József karnagy
vezényletével. Az egyetemi kórus
színvonalas előadásáért — a szakemberekből
álló
zsűri ítélete

alapján — az ezüst oklévelet kapta meg.
A háromnapos eseménysorozat
— amely április 4-én a legjobban
szerepelt ének- és zenekarok gálahangversenyével zárult — valóban méltó és rangos seregszemléje volt az egyetemi és főiskolái
zenei életnek.
— szllvay —

A nyíregyházi rendezvénysorozat április 5-én kezdődött a helyi
főiskola főbejárata előtti térén
megtartott megnyitó, ünnepséggel.
Ezen dr. Margócsy József, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola főigazgatója mondott beszé-

det, melynek magva egy Kodály
Zoltánnal kapcsolatos élménye
volt: Kodály egyik itteni erdei
sétája során tanítóképzős lányok
énekét hallotta meg. A „Snelder
Fani"-t dalolták. A híres zenepedagógust — a hallottak alapján
— hagyon megdöbbentette a leendő pedagógusok zenei igénytelensége, képzetlensége.
Azonnal felvetődik a kérdés:
mi a helyzet jelenleg? Amint a
főigazgató
beszédéből
kitűnt,.
nincs szégyelnlvalónk, s a zenei
fesztivál éppen ezt hivatott alátámasztani.
Ezek után pedig lássuk sorjában az eseményeket! Sajnos, a
program nem kedvezett a szegedieknek: az első este mindkét
együttes sorra került, a fárasztó,
hosszú út után bizony nem sok
idejük maradt a pihenésre. Szerencsére az előadásukon mindez
alig volt észrevehető. Sorrendben
előbb a Szegedi
Orvostudományi
Egyetem „Parthlscum" kórusa lépett a színpadra. Műsorukban
Monteverdi, Marenzio és Juhász
—Kövesdi dalalt adták elő, Kiss
Ernő vezényletével. Programjukat a zsűri ezüst oklevéllel jutalmazta.
A Juhász Gyula
Tanárképző
Főiskola vegyeskara
reneszánsz
kórusműveket szólaltatott meg.
Krenter
Vilmosné
vezetésével.
Produkciójukban
szerepelt továbbá Kodály: A szabadság himnusza és Bárdos: Tiszai dallamok
című énekkari műve is. A főiskolai kórus sikeres szereplését mi
sem bizonyítja jobban, minthogy
végül is arany oklevélben részesültek. Ugyancsak szép eredményeket értek el a nyíregyházi
fesztiválon a szegedi főiskola szólistái ís. Mindezt az elért arany
és ezüst oklevelek jelzik.
Arra a kérdésre pedig, amit dr.
Margócsy József megnyitó beszédében vetett fel: a nyíregyházi és
a győri zenei rendezvénysorozat
ékes bizonyítéka ,annak. hogy a
ma leendő pedagógusainak valóban nincs szégyellni valójuk!
— hatos —

Egy intézet közelről
A JATE néptánccsoportjának bemutatója

Politikus
Április 14—15-én immár hatodszorra rendezték meg a Diákpolitikusok Országos Vetélkedőjének
döntőjét. Az elődöntök során a
legkiemelkedőbb
teljesítményt
nyújtó nyolc felsőoktatási intézmény — köztük a József Attila
Tudományegyetem — háromfős
csapata találkozott
Miskolcon.
Dr. Tráser László, a SZOTE Marxista Tanszékének adjunktusa a
vetélkedő cgvlk szervezője, zsűritagja a következő tájékoztatást
adta az eseményekről:
— Arra törekedtünk, hogy a
diákok a saját véleményüket fejtsék ki. A válaszokat is uszerint
értékeltük, mennyire szakadtak
el a sablonoktól. Nem feledkeztünk meg a játékos hangulatról
sem. Politizáló játék volt. elsősorban a nemzetközi események,
a külpolitika ismeretét követelte.
Képek, diákasszociációs módszerek segítségével próbálta elkerülni a kérdezz-felelek formulát.
Néhány érdekesebb feladat: az
ellenfeleknek két különböző, a
közeWteleti, a ciprusi helyzetre,
vagy a francia választásokra vonatkozó politikai állásfoglalást
kellett megvédeni. Az első estén
a csapatok egy-egy taglát „Illegális találkozóra" küldték a miskolci munkásmozgalmi emlékművek valamelyikéhez. Mulatságot
váltott ki az az eset, hogy a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola képviselője egyenruhában
jelent meg a megbeszélt helyen,
így a civilruhás titkosrendőr nehézség nélkül leleplezhette.
Tizenötödikén reggel a rádióhíreket hallgatták a versenyzők,
ehhez kétoldalas
kommentárt
kellett fűzni. Utána rövid ebédszünettel délutón 2-ig folytatódott a küzdelem. Erős középmezőny alakult ki, a második-ötödik
helyezés egészen az utolsó for-

játék
dulólg nem dőlt el. A JATE csapata, ha egy kicsit többet hoz
magávul a jogász hallgatók közismert dinamikájából eredményesebben szerepelhetett volna. A
vetélkedő első
helyezettjei a
Moszkvában tanuló diplomajelölt
fiatalok lettek. A második helyen
az ugyancsak Moszkvában tanuló,
energetikusnak készülő diákok
végeztek. Harmadik a Kossuth
Lajos Tudományegyetem, negyedik a Debreceni Orvostudományi
Egyetem csapata. A József Attila
Tudományegyetem együttese (Fele ki István IV. éves, Ifkovlcs Jó.
zef IV. éves. Nagy Mátyás III.
éves joghallgatók) ötödik helyezést ért el. Hatodik a Semmelweis Orvostudományi Egyetem,
hetedik a Miskolci Nehézipari
Műszaki Egyetem, nyolcadik a
Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola csapata.
A Miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetem rektorának fogadásával
zárult a találkozó, amely főként
azért érte el a célját, mert a
hallgatók széles tömegének mozkalmára épült és politizálni tanított. Sokat tett a siker érdekében a KtSZ KB Egyetemi és
Főiskolai Osztálya. Köszönet jár
a miskolci házigazdáknak a zökkenőmentes lebonyolításért.
A vetélkedő komoly felkészülést, szellemi-idegi megterhelést
jelentett a résztvevőknek, annak
ellenére, hogy nem volt díjcentrikus. mindvégig igyekezett megőrizni diákos, közvetlen hangulatát. Bebizonyosodott, hogy az
egyéniség fejlesztéséhez hozzátartozik a világban zajló események nyomon követése. „Jót játszottunk" — mondták a rendezvény végén a hallgatók.
J. E.

Orvosegyetem = oktatás, kutatás, gyógyítás. A sorrend természetesen nem akar értékrendet
felállítani e három
alapvető
funkció, feladat közé. Nehéz is
lenne megállapítani, hogv melyik
közülük az elsődleges. Hogy bizonyos időszakban egyik-másik
feladat mégis jobban az érdeklődés középpontjába kerül, az
azért van, mert értékelik egy év,
vagy csak egy rövidebb perióduá
munkáját, a korszerűbb követelményeknek megfelelően próbálnak ú j célkitűzéseket megjelölni,
azaz: beszélnek róla.
Ugyanez történt a Szegedi Orvostudományi Egyetem eh ls, ebben o tanévben előtérbe került .
az oktató-nevelő munka. Tovább-'
fejlesztése érdekében 1977. Őszén
először nevelési
értekezleteket
tartottak. Az óktóber-novemberben lezajlott hallgatói és oktatói
fórumokon az oktatási egységek,
az intézetek és tanszékek oktatónevelő tevékenységét értékelték,
kizárólag a hallgatók véleménye
alapján. A medikusok nyíltan
elmondhatták, hogy elégedettek-e
az előadásokkal, gyakorlatokkal,
a vizsgáztatás módjával, sőt tanáraik stílusával is. Az ott elhangzott megjegyzéseket összefoglalva az Intézetek, klinikák
kollektívái elé tárták, mintegy
kiindulópontot adva a további
oktató-nevelő munkához, a felfedezett hiányosságok javításához.

Oktatásl-Nevelésl

Bizottság

Szintén az elmúlt évben alakult meg az orvosegyetemen az
Oktatásl-Nevelésl
Bizottság,
amely az őszi nevelési értekezletek előkészítésében, megszervezésében, értékelésében és az intézeteknek továbbított jelentések
elkészítésében már részt vett. Albizottságai" (klinikai és elméleti)
végzik az operatív munkát, egymással szoros kapcsolatban. Az
elméleti albizottság titkára dr.
Gecse Árpád adjunktus.
— Mikor lesz újra nevelési értekezlet az orvosegyetemén7
— Pontosan meg tudom mondani: április 24. és május 6. kö-

zött. Ekkor viszont nem az oktatók, hanem a hallgatók tevékenységét fogjuk vizsgálni és értékelni. A csoportpatrónus szedi
össze az információkat a hallgatókról, valamennyi, az egyetemisták tanításában érdekelt tanszéket és intézetet megkérdez, majd
mindezt ismerteti a csoportjával.
— A továbbiakban szeretnénk,
ha a nevelési értekezletek rendszeressé válnának. Azt tervezzük,
hogy minden naptári év első felében a hallgatók, az év második felében, ősszel az oktatók
munkáját értékeljük.
— A tavalyi nevelési értekezlet után melyik intézet
oktatónevelő munkája bizonyult kimagaslónak?
— A Kórélettani Intézeté. De
nemcsak a nevelési értekezletek
után fogalmazódott meg bennünk
ez a véleméhy. A hallgatók már
korábban kifejezésre Juttatták:
elégedettek az intézet elméleti,
gyakorlati képzésével, a diákkörösök támogatásával.

Nem csak követelmények,
elvárátok Is
A hallottak alapján kerestük
fel a Kórélettahi Intézet igazgatóját, dr, Telegdy Gyula egyetemi tanárt, és megkértük: mutassa be az intézetben folyó oktatónevelő munkát.
— A Kórélettani Intézet elméleti Intézet, tehát primer feladat
a hallgatók oktatása. A tárgy
fontos, összekötő szerepe van az
elmélet és a kllnlkum között. Az
anyagot sokféleképpen
lehetne
exponálni a hallgatóságnak. Például úgy, hogy a hallgató a paszszívabb, a befogadó fél. Mi nem
ezt a módszert választottuk, nálunk a diákok öntevékenységére
esik inkább a hangsúly, csökkentettük az elméleti órák számát,
és rendszeresen visszakérdezzük
a tananyagot. A mérce magas a
vizsgákon, de évismétlésre alig

buknak, mivel a hallgatók egyszer már év közben alaposan átrágják magukat a tanulnivalón,
— Milyen
gatókkal?

a kapcsolat a hall•

— A tanszéki hallgatói képviselőket rendszeresen meghívjuk
az értekezleteinkre. Készítettünk
továbbá egy felmérést, a hallgatók név nélkül megírhatták a véleményüket as előadásokkal, gyakorlatokkal kapcsolatban. Ezek a
lapok ugyanazt tükrözték, mint
amit szóban Is el szoktak mondani nekünk. Magam — a diákság
érdekében — rendszeresen bejárok a gyakorlatokra, főleg a fiatal kollégák óráit figyelem, segítem őket, hiszen az orvosegyetemen senki sem készült pedagógusnak.
A Kórélettani Intézet a harmadéveseket oktatja, évente 240
—290 hallgatót, általában 10 kisebb csoportba osztva. A diákkörben 20—29-en dolgoznak, a
helyi tudományos diákköri konferenciákon minden évben nyolc
dolgozattal képviseltetik magukat. Ez a diákköri munka komoly energiabefektetést
kíván
tanártól és diáktól egyaránt: a
kórélettan iránt érdeklődők hetente beszámolnak Telegdy professzornak a végzett munkáról,
minden harmadik héten pedig az
idegen nyelvű szakirodalom olvasásából referálnak.
S ha év közben panaszkodnak'
is a hallgatók a nagy szigorra,
az év végi vizsgák után hálásak
a módszerért. Mi sem bizonyítja
jobban egy intézet színvonalas
oktató-nevelő munkáját, mint a
jó vizsgák, és az a tény, hogy
aki a tudománnyal való ismerkedést a Kórélettani
Intézetben
kezdte, az a végzés után közvetlenül már teljes értékű kutatóként helyezkedhet el.
FEKETE KLÁRA
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Merje mag, ha koumnk
fóréul! — mosolyog a vait*r;i
magawatasen egy apró oedula. A
figyelmesebbek m a r biztos több
helyen is föiíedeBfcék ezt a papír r
darabol, ami arról tájékoztatja a
nagyközönséget. hogy két eflyetfmiste, fiú és leány
ablaktisztitast
vatlai, nagy
ggakorialtal(!).
A megadott címen egy hatalmas bajusz mögé rejtett mosol уsós arc fogad (az egysaerúség
kedvéért nevezzük Gyulának) s
miután megígérem, hogy név teттл maradhat, valamint az üzletet sem fogom fölösleges beszéddel elrontani s s „ötlet atyja." föltárja a vállalkozás lényegét.

тип?
— Előszói
a munkaközvetítő
"•odán keresztül jutottunk m u n káimé, de gyorsan önállósítottuk
magunkat Mivel gyorsan rájöttem az alapigaasagra. miszerint
több a piszkos ablak, mint a dolgozni vágyó kéz, m á r minden
ment a maga útján. A hirdetésre
sok választ kaptunk, akár egy
^víokyenot is elláthatnánk m u n kával, és a huszonöt forintos óra bér azt hiszem vonzaná is őket.

Munkát vállalunk*..

— Hát az biztos, hogy nem a
mindennapi kenyerünkert hajtjuk magunkat, de azt hiszem,
ezen már régen túljutott ez az
ország. Az egyetem szabad világa egyben nagy lehetőségeket is
nyújt, gondolj csak a kéthónapos
nyári szünetre. Baj, ha mondjuk
ilyenkor utazni szeretnék? Mert
most épp azért dolgozom, hogy
ezt meglehessem. Vagy fényűzés
talán, ha a barátnőmmel szombat este beülök valahova? Nem
hiszem. Már pedig egy ilyen üldögélés minimum száz forintba
kerül.
— Hőgután tudod
összeegyeztetni a munkát a tanulással?
— Remekül. Az ablaktisztítás
nincs időhöz kötve, s akkor dolgozunk, amikor
megengedi a

tanrend. Mikor hogy. Ettől akár
akadémikus is válhat belőlem.

Mindenki másképp
csinálja...
Azt hiszem nem túlzok nagyon. ha azt állítom, hogy ma
már minden második egyetemista dolgozik. A város legkülönbözőbb pontjain, a legváratlanabb
helyeken bukkan föl egy-egy
„tudósképű" munkás. Van, aki
ruhatáros az Égő arany presszóban, de olyan is akad, aki a Búbos vendéglőben mosogat. Egye.
temista hányja ki a vagonból a
sódert a vasútállomáson, és kocsikísérő a Füszértnél. A lányok
inkább
pótmamának
mennek,
vagy épp lottót válogatnak péntek délután. Tehát az. a tétel,
hogy a leendő értelmisée nem

szeret dolgozni, valószínűleg hamis. Még a legnehezebb munkák
elől sem tér ki, ha azt jól megfizetik.
No, de itt álljunk meg egy pillanatra! Nem furcsa egy kicsit,
hogy miközben számtalan társadalmi munkakezdeményezés fulladt kudarcba, s egyesek a kötelező őszi munkáról is csak a faliújságból értesülnek, a maszek
kőműves tíz egyetemista jelentkező közül választja ki az egy
szükséges embert. Ha az anyagi
érdekeltség mindenhatóságát elfogadjuk nem furcsa. De inkább
ne fogadjuk el!
Mindenki
másképp
csinálja,
mondtam az alcímben. De vajon
hány fejben fordult meg a gondolat, hogy esetleg diákköri dolgozattal is juthat pénzhez? Hányan tudnak arról, hogy néhány

— És 7)Meri Itallelt eg^áitehun
munkát vallatnod? Talán cmgagt
nehezsegetd varénak?
— K.»rvek nincsenek апуеф i»eheességei? Nead, én már húszon
negy éves vagyok. Ilyen korban
már kényelmetlen máidén percben a szülőkhöz fordulni. A megélhetés pedig nekünk é p p aswvyib* keiül, mint egy dolgozónak
Ha ráneaei a kirakatra, nrvar
húsz forint, t n pedig nemcsak
nézni szeretnék, hanem vásárolni is. Egy farmer álJasni boltban
is majdnem ezer forint, de bu
leszámítom az ilyen nagyberuba/.aeokat, s csak a mtndeimapi fogyasztáerój beszélek, akkor is kiderül, hogy ötszáz zsebpénz vagy
háromszáz
ösztöndíj
semmire
.чет elég. Cigaretta, kávé, egy
Worsó sör. «в tizedikén пмг kopog a szemem.
— Egyre дцеклаЬ(мм
fölmerül
e vád, hog\) az
egyetemistákat
vem a szükség, hanem a szórakozás (és
nagyvonalúbb
sz&rakozás) kényszeríti
munkára.

— é s MBWY/T
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A Perzsa Öböl felé V. rész

Reggel a nemzeti múzeumot
nézzük meg. Iszlám előtti anyaga
egyedülálló, hiszen itt alakult ki
az első szervezett állam.

Az Irak múzeumban
Két ép. ízléses cseiéptal —
7500 évesek. Egy kés rézből —
az emberiség első megmaradt
témszerszámu. A művészet első
alkotásai: a termékenységet jelképező kövér női
alabástrom
szobrocskák.
A Sumér teremben a történelem első városában Urukban talált tárgyak. Az írás kezdetleges
formái agyagtáblákon
— ie.
3000-ból.
A sumerok nem sémita őslakók voltak, a nagy népvándorlás
idején telepedték meg, városokat
alapítva. Hagytak ránk a nők jóvoltából fülbe, orrba való ékszereket, és egy királyi sírban talált, az első fennmaradt hangszert. egy szépmívű hárfát, melyen tökéletes aranyozott bikafej
Van. s a teste a rezonátor. Persze fegyverek is vannak — de
hiába — az Akkádok hódították
•neg őket. 4000 éve ragyogott fel
elsőként Babilon csillaga, azon
sz áron. hogy Uruliot leromboltak, s így a legfőbb város lett.
Az írással, együtt megjeleni •*
TÖRVÉNY — Hammurabbi ko_
be vésett tettei és törvényei 182
cikkelyben (az eredeti a Louvreban van.) A végén biztonság
kedvéért még egy atok is van,
ha ezeket megváltoztatná valaki.
Ez ül most minden jogászon. S
ami nekem még érdekesebb volt:
• nálunk Pilhagoraszhoz kapcsolt tetei leírása 1700 évvel korábbról. és néhány trigonometriai
leladvány, mely nálunk most a
középiskolák
III.
osztályának
tananyaga. Mindez négy évezrede. No és női ékszerek, mert annak mindig nagy a keletje. De
ezek ízlésesslc — levelek, virágok
aranylemezekből
ejy
tüzéren.
A cseréptálak minden vol meséinek. Egy szolga évi báréból. 1
szamarat vehetett. (Gyors számolás: ha nem eszem és nem lakom
sehol, én már 3 hónap alatt megkeresem az órát.)
Aztán átmeneti hanyatias —
t SZEGEDI
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asszír uralom következik, a Másul környékén látott városok voltak az uralkodók. A birodalom
Örményországtól Egyiptomig t e l jed t. Ez a periódus kb. 800 évig
tartott, amikor Babilon ú j r a főváros lett — akkor azonban már
nem egyetlenként — kereskedett
Egyiptommal és Indiával is. Ez
csak tört része annak, amit láttunk. Tanultam egy kis szerénységet. A tudás és kultúra — nem
európai szabadalom.
A múzeumból kilépve tovább
kószáltunk a városban. A kevés
megmaradt műemlék közül talán
« Musíansama
egyetem a legszebb, mely elrendezésében hasonló a szamarkandihoz. Falai
között nemcsak a Korán szuriáit,
hanem világi tárgyakart. is oktatlak, csillagaszatot, matematikát
és orvostudományokat A mezopotámiai reneszánsz 500 évvel
előzte meg az európait. Ennek a
fellendülésnek a mongol, majd
török hódítás vetett véget.
A városnak is van múzeuma,
mely a letűnt idők hétköznapjait
életnagyságú bábukon
mutatja
be. Milyen volt a vízhordó, a takács, a rézműves, (ma is olyan)
meg egy esküvői menet.
lvli ii láttunk egyet — pontosabban csak a vőlegény l é s a férfi rokonokat, amint egy aulókavavánnal, nagy dudaszóval, vidáman haladtak. A fehérnépnek
ilyenkor is otthon a helye, a lányos háznál várják őket. Ma is
ritkaság az. hogy valakit a-házába hívjon meg valaki, általában
csak rokon lépheti át a küszöböt.
A meghívás mindig vendéglőbe
szól.
•<
Nem tudjak értékelni az itthoni lányok, hogy ők milyen szabadon élnelc. Persze házasságon
kívüli kapcsolatok itt is léteznek,
de csak szigorú titokban. Ez alól
csak a fiatalabb özvegyek a kivételek, velük szemben elnéző a
közvélemény.
Este még volt egy programunk.
Gyula bácsi kivitt minket a bagdadi Arany mecsethez
(Khademija), kupolája miatt kapta a ne.
vét. Érdekes, hogy egyik minaretje négyzet
keresztmetszetű,
óra van rajta, olyan mint egy
itthoni templom torony, de élénk
színű majolikaval kirakva.

Nem szeretik erve az idegen
bámészkodókat, állítólag egy nyugatnémet turista bement a szentélybe fényképezni, s hullája három napig oszladozott a mecset
előtt — mert éppen imádkozás
közben zavarta a hivöket.
Másnap Tett Натта1Ъе mentünk ki, ahol négyszáz éve az első egyetemet alapították. A város másik oldalára eljutni és
vissza épp egy napunkba került.
Látnivaló természetszerűleg nem
sok van, a rekonstruált alapzat
látszik csak. Este viszont egy
igazi egyetemistával jöttünk öszsze. Gyula bácsi arabul tanul és
néha segít neki Szemir, aki orvostanhallgató.

Az egyetemek
Kerdeztük, hogy tud bejárni,
mert nekünk reggelente bunyózni kellett, hogy felférjünk a kis
iránylaxikra (szovjet gyártmányú
mikrobuszok) a rendes buszjárat
ugyanis ritka.
— ö t e n összeálltunk és minden reggel taxi jön értünk, ez
havonta fejenként 30 dollár. A
-tandíj nem sok, mert állami támogatással megy az egyetem, és
jól tanulok — mondja.
— A kormány valóban jelentós erőfeszítéseket tesz, ú j iskolák sorozata épül, s csak az egyetemen nem ingyenes az oktatás.
Irak a maga útján, de szocializmust épít. Korlátoztak a földtulajdont és a vagyonokat egymillió dollárban maximálták. Tőkés
vállalatok vannak, de nem a
kulcsiparagakban és a bankok is
államiak.
, Az orvosi eliátás is nagyon
fejlődött — mondja ismerősünk
— az állami szolgálatban dolgozóknak ingyenes a kezelés. Vannak még magánklinikák. ,ahol a
kezelés napi 10-^-G0 dollár között
mozog. de ezeket az állam fokozatosan átveszi. ITolnnp majd
meglátjátok és utána elmegyünk
a műszaki egyetemre i's.
Sajnos nem sikerült, mert lekéstük vá randit
barátunkkal,
ugyan egy buszt elkaptunk, de
az egy forgalmi dugóban leragadt. A vezető mikor látta, hogy
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tanszéken már évek óta halmozódik a jutalmazásra szánt pénz;
mivel év végén senki sem nyújt
be pálya-dolgozatot a megadott
témákban ?
Vagy annyira képtelen az ötlet, hogy egyetemi hallgató tudományos munkával próbálkozzék?

Ha a tanrend megengedi
csak akkor dolgozunk, nyilatkozta az ablaktisztítók „brigádvezetője". De vajon az előbb említett
számtalan
szakma
„mesterei''
mind ilyen kedvező helyzetben
vannak?
Nem hiszem.
Aki ugyanis az éjszakáját a falemezgyár poros műhelyében tol.
ti, aligha figyel tanrendjére, s
másnap csak délután kezdi a napot. De ez a tétel érvényes a vagonrakókra éppúgy, mint a kocsikísérők egyre népesebb táborára. Olyan statisztika ugyan soha nem készülhet, amelyik kimutatja hányan kerülik el az egyetem épületét amiatt, mert épp
munkába indulnak, de ez a szám
statisztika nélkül is egyre nő.
Egy kihagyott előadás valóban
nem akadályoz meg senkit abban, hogy akadémikusként „tengesse" majd életét, de az a joghallgató (nem kitalált személy),
aki ez év februárjában 4 ezer
forintot keresett (!) már aligha
csak egy előadásról hiányzott.
A munka dicséretes dolog és
egyben „a társadalom létezésének alapja", de amikor az előadóterem utolsó sorában serényen
kötögető „bérmunkások" figyelik
a professzort, azt hiszem elérkeztünk a ló túlsó oldalára. Egy pillanatig sem szeretném megbántani a jószándékú munkakeresőket (most nem arra a lelkes honfira, gondolok, aki egy éjszaka
képes elkártyázni a Népköztársasági ösztöndíjat, egy füstbe forduló kollégiumi szoba mélyén, s
így a hónap maradékában a
szükség
tömött
vagonokho*
kényszeríti), de azt hiszem, egy
olyan ú j jelenség kap lábra, amit
nem ártana egy kicsit korlátok
közé szorítani. Az olyan sokat
fölemlegetett
arányosság talán
most is beválik.
BÁTYI ZOLTÁN

Tárlat
-idegesek
vagyunk,
adott par
szem datolyát, ami itt a nyugi
cukor. Az orvosi egyetem, a Medical City szép ú j épületei a Tigris partján emelkednek, bár ez a
látvány nem kárpótolta azt, amit
elszalasztottunk, így a Műegyetemet céloztuk meg. Azt tudtuk,
hogy itt is, mint az orvosi egyetemen a tárgyak nagy részét a n golul adják le, hiszen a tankönyvek és folyóiratok is így hozzáférhetők. Ahogy megérkeztünk,
azonnal jó pár pártfogónk akadt,
akik körbevittek minket, elvezettek a laborokba, műhelyekbe
és a termekbe. Meglátogathatnánk egy előadást? Hogyne —
felelték, s megkerestük a gépészkar órarendjét. Egy hőtan előadásra besettenkedtünk, bár már
folyt az óra. Az álmos diáksereget felrázta egy kicsit érkezésünk, de aztán visszaestek mély
álmukba. Nem csoda, mert az
előadó — nagy tudós lehetett,
mert kopasz volt, ami itt ritka —
monoton hangon méteres képleteket másolt papírjáról a táblára. Ez bizony messze van Heller
vagy Jászay professzor előadásaitól. Már mi is majd leestünk
a székről, mire befejeződött. Körénk gyűltek a fiúk — (a két
szem lány hamar elment) és rövidesen mindent tudtunk.
Negy éves az oktatás, a tárgyak súlypontja főleg a gyakorlat felé tolódott el, nem kapnak
olyan mély alaptárgyi képzést,
mint mi. De az ipar szintje is
különbözik, itt ez a logikus. Elég
jelentős ösztöndíjak vannak, de
a jegyzetek drágák. Egy szemeszterben 4—5 vizsga van, és a tárgyakból félévente 1—2 zárthelyit
írnak. Rajzolni kevesebbet kell,
a heti óraszám 30 körül mozog.
Mondták, hogy nincs elhelyezkedési probléma, van állás elég.
A jobbak végzés után állami ösztöndíjjal külföldön tanulhatnak.
Menza viszont még nincs, csak
kollégistáknak — ami viszont olcsó. Klubélet — bulik, ivászatok
és kártyacsaták -nincsenek — a
teázó és mozi töltik be ezt a szórakozási funkciót.
(Folytatjuk.)
EGELI GYÖRGY

Hézső Ferenc
Munkácsy-díjas
festőművész, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajztanszékének oktatója a Móra Ferenc Múzeum Horváth Mihály utcai képtárában rendezett kiállítást alkotásaiból. A harmincnégy képet
bemutató tárlatot április 15-én
dr. Márta Ferenc, az MSZMP KB
tagja, a Magyar
Tudományos
Akadémia főtitkára nyitotta meg
neves közéleti személyiségek
lenlétében.

Második a T T K
A Köszöntünk
VIT!
Köszöntünk Havanna! vetélkedő városi
döntőjét április 16-án bonyolították le. A tizenkét városi selejtezőn indult 118 csapatból a legfelkészültebb 24 együttes 120 tagja
versenyzett a győzelemért, es
azért a jogért, hogy a város i f j ú ságát majd az országos selejtezőn
képviselje. Az egész napos versenyen számot adtak politikai és
kulturális ismereteikről, tájékozottságukról — s bizonyították,
hogy nagyszerűen felkészültek. A
mindvégig izgalmas, valamennyi
résztvevőnek maradandó élményt
és ismereteket adó vetélkedésből
végül az olajipari ifjúsági klub
csapata került ki győztesen. A
második helyet nagyszerű szerepléssel a József Attila Tudomány egyetem Természettudományi
Karának csapata — Gyenes János.
Győri István,
Kis Dénes.
Szüos
Erzsébet és Tóth Tibor — szerezte meg.

Jutalomtúra
A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola KISZ-bizottsága a legjobban dolgozó 40 KISZ-tagnak
jutalomkirándulást szervez április 28—30. között. A főiskolai
hallgatók szállása Verőcemaroson lesz, ahonnan túrákat szerveznek a közeli hegyekbe, a Pilisbe és a Börzsönybe.

Ezüstérmes lányok
A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola és a Csongrád megyei
Torna Szövetség rendezte meg az
idén az Országos Egyetemi
és
Főiskolai
Tornászbajnokságot.
Április 5-én a sportinduló ütemére vonultak fel a csapatok az ünnepélyes megnyitóra az újszegedi
Sportcsarnokban. A résztvevő 11
női és 7 férfi együttes tagjait a
házigazdák nevében Kovács Iván
főiskolai docens üdvözölte, majd
dr. Moholi Károly főigazgató nyitotta meg a versenyt.
Az első nap délelőttjén a férfi
csapatok
mutatták be gyakorlataikat. Kiemelkedtek a mezőnyből a Testnevelési
Főiskola versenyzői — Daróczi Bertalan, Farkas Péter, Harsányi Gábor,
Katics László, Pintér Attila és Szerencsés Tibor — akik öt pontos
előnnyel fölényesen nyerték a
bajnokságot (274,35 ponttal). A
második helyet a
Semmelweis
Orvostudományi
Egyetem
együttese szerezte meg 289,35 ponttal,
harmadik a Bessenyei György Tanárképző Főiskola csapata 268,60
ponttal. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tornászai
a negyedik
helyen
végeztek
253,15
ponttal.
Az erőviszonyoknak megfelelően három csoportban lebonyolított női bajnokság
legjobbjainak
versengése nagy küzdelmet és
szép sikert hozott. A bajnokságot
a Testnevelési Főiskola
csapata
— Balogh Mária, Derecskei Györgyi, Laurinyecz Júlia, Mészáros
Márta, Szuprics Ágnes és Zeleinyánszki Judit — mindössze egy
ponttal (106,00) nyerte a szegediek előtt. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola együttese — Jaka]> Judit, Kernács Zsuzsa,
Koller Klára, Machlik Erzsébet, Nohel Gizella, Papréti Emese
(edzőjük Nyári Lászlóné
és Isky
László) — 185,00 ponttal ezüstérmet szerzett. Harmadik
a Pécsi
Tanárképző
Főiskola
gárdája
182 50 ponttal.
A verseny második napján a
szerenkénti döntőket
bonyolították le Az egyéni verseny során
is színvonalas, szépen kivitelezett
gyakorlatokat mutattak be. az
egyetemista és főiskolás tornászok. A hazalak számára a nők
versenye ismét érmes sikert hozott. A TF-es Laurinyecz Júlia és
tanárképző
főiskolánk
hallgatója
Nohel Gizella különversenyt
vívott a dobogó legfelső fokáért Az
összetett versenyben végül Lattrinyecz 25 század ponttal többet

gyűjtött, így Noel
ezüstérmes
leit. Ezzel ő lett a legeredményesebben szereplő szegedi tornász.

Nohcl Gizella a dobogó 2. fokán
Az eredmények: Ugrás: 1. Nohel Gizella (JGYTK) 18,65, 2—3.
Laurinyecz Júlia (TF) és Matkovics Mariann (Pécsi TK) 18,55—
1D.55. Talaj: 1—2. Nohel és Laurinyecz
19.00—19,00, 3. Szuprics
Ágnes (TF) 18,55. Korlát: 1. Laurinyecz 18,95, 2. Nohel 18,85. 3.
Zelenyánszki Judit (TF) 18,65,
Gerenda: 1. Laurinyecz 18,75, 2.
Papréti Emese (JGYTK) 18,60, 3.
Zelenyánszki 18,55.
Az összetett verseny
végeredménye: 1. Laurinyecz Júlia 75,25,
2. Nohel Gizella 75,00, 3. Zelenyánszki Judit 73,70.
A férfiak versenyében a legtöbb szeren a válogatott kerettag
Katics László (TF) szerepelt a
legeredményesebben — megnyerte a lólengést, első korláton, tulajon és nyújtón, második gyűrűn — ugrását azonban elrontotta, s ezzel az összetett versehyben nem került dobogóra. A férfi
összetett
verseny
végeredménye:
1. Pintér Attila (TF) 107.95, 2.
Kótai György (SOTE) 105,70, 3.
Kólát Gábor (SOTE) 104.95.

Lengyel—magyar
*

Április elején a JATE Szakszervezeti Bizottságának vendégeként Szegedre látogatott a Lódzi Egyetem kilenc tagú delegáció,
ja — a testvéregyetem asztalitenisz csapata. Április 6—7-én az
Ady téri tornateremben megtartották az elmúlt évi lódzi mérkőzés
visszavágójaként a
Lódzi
Egyetem és a József Attila Tudományegyetem
dolgozóinak
válogatott
asztalitenisz-mérkőzését.
(A tavalyi mérkőzésen: t ó d z A—
JATE A: 9:2, Lódz B—JATE B:
9:2, az egyéni versenyben 1. Meskó Eszter, Illetve Waldemar Polubinski.)
A Szuper Liga rendszerű mérkőzésen mind az A, mind a B
csapatok mérkőzését, most is a
lengyelek nyerték. Eredmények:
LÚDZ A—JATE A 5:2, (Győztesek: Pa vei Rogowski (2), Waldemar Polubinski (2), és a Pavel
Rogowski—Waldemar Polubinski

páros illetve Meskó Eszter és a
Kemenes Zoltán—Meskó Eszter
vegyespáros). LÓDZ B—JATE B
4:3 (Győztesek: Jacek Chadzynski (2), Janusz Kapsrzak és a Jacek
Chadzynski—Janusz
Kasprzak
páros, illetve Marosi Károly, Bálint Erzsébet és a Hevesi I m r e Bálint Erzsébet vegyespáros).
A csapatmérkőzés után lebonyolított egyéni versenyben a
férfiaknál a győztes Pavel Rogowski lett, 2. Waldermar
Polubinski, 3. Hevesi Imre és Kemenes Zoltán. A női verseny hazai
sikert hozott: 1. Meskó Eszter, 2.
Bálint Erzsébet,
3. Alivá Chadzynska.
A Lódzi Egyetem sportküldöttsége meghívta tudományegyetemünk asztalitenisz válogatottját
a lengyel egyetemek szeptemberben megrendezendő országos bajnokságéra

Honvédelmi verseny
Húsz
pedagógusképző intézmény mintegy 280 hallgatójának
részvételével rendezte meg április 7—8-án a
Pedagógusjelöltek
IV. Országos összetett
Honvédelmi Versenyét a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és az MHSZ
Csongrád megyei vezetősége. Az
MHSZ fennállásának 30. évfor-

(Pollack Mihály Műszaki Főiskola) nyerte.
A férfi egyéni versenyek során
viszont főiskolánk hallgatóinak
sikerült két számban az első helyre kerülniük: a kézigránát
távdobás győztese
Gulácsi
Péter
(JGYTF);
a kispuska
lövészeté
pedig Faragó Kálmán
(JGYTF).

Közel négy éve annak, hogy
Lengyelország egyik hangulatos
\arosának Lublinnul< tudományegyeteméről
meghívót kapott a
József Attila Tudományegyetem
not röplabda-válogatottja. Alma
materünk sportvezetői elfogadva
a felkérést, egy szegedi egyetemi
csapattal képviseltették magukat
a lengyelek versenyen. Tulajdonképpen ekkor szövődött a napjainkban már hagyományosan sokszínű és tartalmas lengyel—magyar diáksportbarátság a két intézmény fiataljai között.

Váratlan meghívás
1970-ban nemzetközi kosárlabdatornára invitált egy ú j a b b lublini levél, s ráadásként a sportkapcsolatok továbbfejlesztésének
szundékától vezettetve Lubjinba
hívták a JATE sportbizottságnak
Vezetőségét. Dr. Rácz János oktaíásl rektorhelyettes, ESB elnökkel és Szarvas Vilmos testnevelési tanszékvezető ESB titkárral az
élen erré az összejövetelre is elutazott
tudományegyetemünk
küldöttsége. A magasszintú egyetemi sportkonferenciának egy —
a sportkapcsolatok kiszélesítéséről szóló — együttpiűködési meg.
állapodás lett az eredménye.

Egy sportszerződés
haskna
Az egyezményben
foglaltak
szerint a két felsőoktatási Intézmény tömegsportjának szervezésében élen járó diákokat, az iskolák aktívan munkálkodó szakosztályainak válogatottjait rendszeresen
meghívják táborokba,
sporttalálkozókra. Épnek a megegyezésnek a szellemében látták
vendégül
Lublinban
1977-ben
férfi kosárlabda-csapatunkat, az
elmúlt év augusztusában Mindszenten vízitábort szervezett a
JATE Sportbizottsága,
lengyel
barátaink pedig az idén februárban városunk tudományegyetemének legaktívabb diáksport ve-

zetőinek sitábort szerveztek a
festői szépségű Bukovinábati. Végül. de csupán a kezdeti szakasz
zárórendezvényeként az elmúlt
héten Szegeden vendégszerepelt
testvéregyetemünk férfi és női
kosárlabda gárdája.

Tömegsportunk
új lehetőségei
A tíz napig tartó tornán a lubltrii
egyetemisták
ellátogattak
Kecskemétre,
pályára léptek a
SZEOL AK férfi és nói együttese
ellen, majd megmérkőztek a vendéglátó JATE kosárlabdásalval.
Bár az eredmény meggyőző lengyel fölényt mutatott, ezen, és
voltaképpen valamennyi JATE—
Lublin sporttalálkozón nem a
számszerű
különbség.
hanem
egyetemünk diáksportjának biztató újszerűsége jelenti az igazi
győzelmet. Idegen ország azonos
korosztályú fiataljaival találkozni, barátságot kötni velük és a
„sport nyelvén" is tapasztalatokat cserélni, ez adja hallgatóink
sporthoz való jobb hozzáállásának eddig még ritkán kihasznált
nagy lehetőségét.

*

Az elmúlt évi jól sikerült rendezvényen felbuzdulva április 21én újra megrendezte a JATS
sportbizottsága az Atlétikai Egyetemi Házibajnokságot. A 100, 200,
400, 800, 1500 méteres síkfutásban, magasugrásban, távolugrás*
ban, súlylökésbén és 4X100 méteres váltófutásban meghirdetett
versenyen tudományegyetemünknek valamennyi atlétabarát diákja részt vehetett, A Topolya sori
sporttelepen lebonyolított bajnokságon sajnos ezúttal igen kevesen
hódoltak kedvenc sportáguknak.
Április 23-án .került sor a JATE
Sportbizottságának rendezésében
a kézilabda és kosárlabda egyetemi házibajnokságra..
A karok
közötti vetélkedőn — amelyén
mindkét nem képviselői pályára
léptek — végig izgalmas, . búr
meglehetősen alacsony színvonalú
mérkőzéseket iáthatott a kisszámú. ám igen lelkes szurkolótábor. A négyfrontos sportdélelőttön ebben az évben a Természettudományi Kar csapatai szerepeltek a legjobban.

*

Az akadályváltó, egyik állomásán
dulójo jegyében rendezett kétnapos versenysorozatot a főiskola
dísztermében tartott ünnepségen
dr. Moholi Károly főigazgató nyitotta meg.
A hét-hét fős férfi és női csapatok a SZEOL stadionban és az
MHSZ Etelka sori sportlőtéren
akadály váltófutásban, kézigránát távdobásban, kispuska lövészetben
és
párbajlövészetben
mérték össze tudásukat. A női
egyéni versenyek során legjobban a tanárképző
főiskolások
hallgatói (sajnos, nem a szegediek) szerepeltek: a kézigránát távdobást Kárpáti Ágnes (Bessenyei
György Tanárképző Főiskola), a
kispuska
lövészetet
Gaál Klára

A csapatversenyben a szegedi
főiskolások és egyetemisták kép. viselői sajnos nem tudtak beleszólni móg a helyezések sorsába
sem. A légpuskás párbajlövészetet a Győri Tanítóképző Főiskola,
a kispuska lövészetet a férfiaknál
és a nőknél egyaránt a Pollack
Mihály Műszaki Főiskola, a női
akadályváltót a Győri Tanítóképző Főiskola, a férfi akadályváltót a Bessenyei György Tanárképző f ő i s k o l a nyerte meg. .
Az intézmények közötti pontversenyben meglepetésre a Győri
Tanítóképző Főiskola bizonyult a
legjobbnak
és egy évre elnyerte
az MHSZ Országos'Központ és az
Oktatási Minisztérium vándordíját. 2. Pécsi Tanárképző
Főiskola,
3. Bessenyei György
Tanárképző
Főiskola, 4. Pollack Mihály
Műszaki Főiskola, 5.
Szombathelyi
Tanárképző Főiskola, 6. Juhász
Gyula Tanárképző
Főiskola.

Az Ady téri Sporttelepen kerül
sor jíprilis 27-én és 29-én a Szegedi Felsőoktatási
Intézmények
Kézilabda-bajnokságára.
A hazánkban második legnépszerűbb
sportág városi egyetemi vetélkedőjén a négy felsőoktatási intézmény válogatottjai lépnek pályára. hogy eldöntsék melyik
egyetemen vagy főiskolán tanul-,
nak a legjobb kézilabdások. A
tornán most is a tavalyi védő
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola együttese az esélyes.
•
Lapzárta után kaptuk a hírt,
hogy az Országos Egyetemi
és
Főiskolai
Kézilabda
Bajnokság
első fordulójában a SZOTE női
csapata 15:5-re legyőzte a JGYTF
együttesét,
s továbbjutva a következő fordulóban az Universitas PEAC-cal játszik április 26án.
Jól szerepel viszont az egyetemi, főiskolai bajnokságban a tanárképző főiskola labdarúgó csapata. Április 20-án Budapesten
3—2 (1—l)-re legyőzték a Semmelweis ' Orvostudományi
Egyetem csapatát
és bejutottak a
bajnokság
négyes
döntőjébe,
amire május 3-án és 4-én Győrben kerül sor.
F. T.

Győztek a matematikusok

(8).

Testvéregyetemünk diákjainak
egy másik csoportját köszönthetjük majd júniusban Mindszenten,
ahol Ismét közös vízitábort rendez a JATE Egyetemi Sportbizottsága.
FÁBIÁN TIBOR

*

Dobogós helyezéssel tértek viszsza Zalaegerszegről a főiskolás
tájfutók is. Ok az április 12-13án megtartott Országos Egyetemi
és Főiskolai Tájékozódási
Futóbajnokságon szerepeltek eredményesen. Az Égető Katalin, Pásztor Ágnes, Sebők Magdolna öszszeállítású női váltó értékes második helyet
szerzeit.

*

A kosárlabdatorna
eredményei:
Női mérkőzés:
Lublini
Tudományegyetem—
JATE 70:53 (30:34).
Ld. Czspiriska U. (18), Sadowska E. (17), Gozdz L. (17), illetve
Tóth E. (16), Kisteleki E. (14),
Hantos H. (12).
Férfi
mérkőzés:
Lublini
Tudományegyetem—
JATE 80:42 (35:22).
Ld Gumavski M. (29), Kowalczuk D. (25), Drozd B. (15). illetve
Finta J. (12), Kenéz D. (.10). Bur
I.

Az idén ls nagy sikerrel szerepelt az Egyetemi
és
Főiskolai
Röplabdabajuokságon
a
Juhász
Gyula Tanárképző
Főiskola nói
válogatottja. Az 1977-ben bajnokr
ságot nyert együttes ragyogó sorozat után a március 29—31. között Miskolcon lebonyolított hatos
döntőben ezúttal ezüstérmet szerzett.

Űjra Csillebérc lesz a színhelye április 27—28-án a KISZ KB
és az OM által meghirdetett Országos Harci Túrának.
Ezen a
versenyen hazánk felsőoktatási
intézményeinek „honvédelmi válogatottjai" adnak számot felkészültségükről.

—

Nemzetközi kosárlabdatorna

Diáksportfigyelő

Kézigránát távdobás

Három hónapos küzdelemsorozat után a napokban befejeződött a
Józset Attila Tudományegyetem Szakszervezeti Bizottsága által rendezett asztalitenisz csapatbajnokság. Az egyetem férfi oktatói és dolgozói számára kiírt versenyben 14 csapatban mintegy 80-an léptek a
zöld asztal mellé hétről hétre, hogy a 13 forduló összecsapásai során
eldöntsék, melyik intézet csapata a legjobb. A győzelmet a matematikusok — dr. Hatvani László, dr. Huhn András, dr. Papp György és
dr. Pintér Lajos szerezték meg: abszolút fölénnyel. .
A bajnokság
végeredményp:
65:18 26 pont
1. Matematika
13 —2. Növénytan
11 —
2 62:21 22 pont
3. Fizika
2 61:32 22 pont
11 —
4. Jogi kar
10 —
3 01:31 20 pont
5. Alkalmazott kémia
6 54:41 14 pont
7 —
6. Általános fiz. kém.
6 50:40 14 pont
7 —
7. Marxisták
7 —- 6 47:38 14 pont
6 40:41 14 pont
8. Kibernetika I.
7 —
9. Bölcsészkar
3 —
8 45 ;42 10 pont
8 pont
10. Központi Egyetem i.
9 "5:49
i —
11. Biofizika
« —
9 26;53 8 pont
2 — 11 . 14:57 4 pont
12. Kibernetika II.
4 pont
13. Központi Egy. II.2 — 11 ,12:55
14. Űjszeged
l — 12 7:60 2 pont

Pepita, a bús vagány Szedte-vette-teremtette
— avagy egy KISZ-taggyűlés
jegyzőkönyve —
Mint derült égből az utóvizsga,
úgy hasított Pepita borzos agyú.
la a keserű tudat; lenni, avagy
nem lenni? Nem a világ pusztulásának rémképe lebegett fáradt
tekintete előtt, csupán az életösztön hullámai kavarogtak az előbb
említett és ritkán mosott fejben,
mint ahogy az már lenni szokott,
ha eljön az április és a Nagy ítélőszék előtt kell számot adni előre megfontolt mozgalmi tetteiről.
Fagyos mosolyba
burkolózva
vonult Pepita a tett
színhelyére,
ahol pillanatok
alatt
kiderült,
nemcsak őt kerülgeti a szélütés,
ha arra gondol, hogy egyéni vállalási lapjának
„teljesítette" rovata kong az ürességtől.
Jaj, pedig a régi szép időkben
(pontosabban
tavaly
áprilisban)
mennyi szép, okos és reális ötlet
kavargott
a változás
szelében.
Előadást tart a dél-japán szamurájok szexuális életéről,
nagygyűlést szervez, ahol
mindenki
tiltakozhat
faja, vallási felekezete szerint választva célpontot, és minden második hamvazószerdán csinál két (inkább három) fekvőtámaszt, amivel nemcsak az „Edzett ifjúságért" mozgalom követelményeit
szárnyalja
túl, de egyben
ellenállhatatlan
csapást mér a
kelet-szomáliai
nacionalisták maroknyi, de annál
veszélytelenebb
csoportjára.
Ha tovább kutat Pepita agyának beporosodott fiókjaiban még
bizonyára fölfedez néhány
rég
volt, életképes ötletet, de a gondolkodásra nincs több idő.
Jeges szempárok
fúródnak a
titkár vérmentes arcába, aki három „ööö" és négy „Hm..."
között kifejti, hogy az alapszervezet jól dolgozott. A tanulmányi
munkára szólva megjegyzi, hogy
inkább hagyjuk. A kultúr tevékenységre nem maradt idő, az
eszmei-politikai
munka
peáig
sajnos rosszabbul sikerült, mint
az előbbi kettő. De úgy egészében ... szóval globálisan tekintve az izét... szóval meg kell ál-

lapítani ... Tehát nagy pozitívum,
hogy nincs negatívum.
Továbbá...
A plafonon egy ijedt légy igyekszik az ajtó felé, s a néma csöndben
ágyúlövésként
dörrennek
léptei a fehérf?) falon.
„Továbbá
megkíséreltük
fölvenni á kapcsolatot
üzbegisztáni
testvér szervezetünkkel,
a tádzsik
pionírok „Hórukk"
alapszervezetével, de sikertelenül.
Azonkívül
meghívtuk
vitakörünkre a Dalai
lámát, hogy fejtse ki nézetét az
önigazgatási szocializmusról,
de
sajnos a láma elvtárs visszalépett. Mint látjátok nem rajtunk
múlott, hogy az idén nem mindenben tudtuk túlteljesíteni
akcióprogramunkat.
A tagság látja. A hideg merevség fölenged, a légy bágyadtan
szédül a padlóra, a felsőbb qzerv
képviseletében
pedig
Lompos
Csucsu féloldali merevgörcsöt kap,
majd halk sikolyban tör ki.
Ezek után a titkár az egyéni
értékelésekre tért ki. Megdicsérte Dömper Bellát, mert átkísérte
részeg csoporttársát a síkos úttesten, szzel veszélyeztetve
mind
a saját, mind az úttest testi épséget, majd megköszönte
Bubunak,
(aki sziklaöklű
és
alkoholista),
hogy nem pofozta félholtra a vezetőséget az ösztöndíjosztás alkalmából, s végül, de nem utolsósorban szólt a kollektív
szellemről, ami nincs, de nem is baj.
A választás ezek után már
csöndesen zajlott. A titkárt leváltották, mert nem erőskezű, a
vezetőséget szintén, mert túl kemény. Azt már sem a légy, sem
a felsőbb szerv nem láthatta, milyen boldog mosollyal foglal helyet Pepita az ez
alkalommal
trónnak
kinevezett
katedrán,
mint tisztaság és közrend felelős,
s közben világba fáradt képét is
mellőzve
milyen mély és kétértelmű kijelentésre
fakad:
„Hát hiába, az egész éven át
tartó szorgalmas munka elnyeri
mcltó jutalmát."
BÁTYI ZOLTÁN
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Szerény oktatónktól
hallottuk:
— Van egy mondás,
miszerint
az a tehetség, aki többet tud,
mint amennyit
tanult. De ezt
maguknak úgyis hiába magyará-

Hl

KISZ-klub

májusi

Május 1-én 19 óratói Disco
Május 2-án 19 órakor Néprajzi
Filmtéka (A halottlátó címűfilm
ismáU-'-t bemutatása.)
21 óra: Szexológia
Május 3-án 18 órakor: Pszichológiai kör (Téma: A marxista
emberfelfogás időszerű kérdései)
20 óra: Filmklub (Ártatlan varázsló — lengyel film)
22 óra: Éjszakai
filmvetítés
(Foglalkozása riporter)
Május 4-én 19 óra: Történész
kör. A Mohács körüli évtizedek
A beszélgetést Szakály Ferenc
vezeti.
20 óra: Country Klub
Május 5-én 19—24 óráig: Óriás
Disco (Közben Robinson a kani
bálon — jól pergő történet és
dob két részben) A Közgazdasági Egyetem Neoprimitív
Együttesének előadása.
Május 6-án 19 órától: Cyöprugi

Május 7-én

Disco

19 órától:

Bcne

Május 8-án 19 óra:
klub

Kormoran

Május 9-én 19 óra:
klub

Történész

20 ósa: A népszínház programjából: Az Orfeo együttes műsora; Előadás után (az auditórium
maximumban)
Május
Kör

10-én

19 óra:

20 óra: Balázs Béla

Asztro

Stúdió

21 óra: Szexológia
Május 11-én 19 órától:
rugi

Cyöp-

Május 12-én 19 ónktól: Horváth
Disco
Május 13-án: Zártkörű rendezvény
Május 14-én
monkos Disco

19 órától:

Do-

A klub május 15-től 31-ig hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 10 órától 20 óráig, pénteken,
szombaton és vasárnap pedig 18
órától 24 óráig (amikor disco
les«) tart nyitva.

*

— Valami amatőr megint elvitte előlünk a pénzt!
zom, nem tudják utánam
ni...

csinál-

*

Évismétlők szerint:
A vizsgáztató kezdetben
nem
rossz ember, csak az a baj, hogy
később tovább képezi
magát...
*

Friss hír:
A hivatalos egyetemi körleveleket négyszögesítik és a rektor
ostyát is ad hozzájuk, hogy le
tudjuk nyelni.
*

A kolesz hirdető táblájáról:
„Fordítást, mosást,
nagytakarítást és egyáltalán minden felesleges munkádat olcsón megcsinálom. De adhatsz kölcsön
is..."
*
Szemléltetés:
— Ha ezt a krétát a két ujjam
között megforgatom,
akkor ez
forgó mozgást végez.
Mire egy hang az utolsó padsorból:
— Mi pedig szédülünk, ugye?

Patronáló tanár jó tanácsa a
búcsúbanketten:
— Kollégák!
Jegyezzek
meg,
hogy az az igazi felnőttség, ha
már megelégszünk
igazunk tudatával és nem próbáljuk
mindenáron bebizonyítani
másoknak
is
azt.,.

*

Tanárjelölt hallotta
negyedikes
diákjától:
— Érettségi után a főiskolán
szeretnék elhelyezkedni
hallgatónak.
*

*

Jogi. továbbképzés:
Vannak esetek, amikor a vádak felsorolását azért kell abbahagyni,
nehogy a vádlott
a
menyországban
végezze.

Intelem kezdő klinikusnak.:
— Kolléga, ha hosszú
életű
akar lenni ezen a klinikán, törődjön bele, hogy a vérnyomása
előbb emelkedik, mint a pozíció.

Részlet egy ötödéves jellemzéséből:
Jellemének sötét gondolatai világossá váltak
előttünk.

Jó kérdés. A legokosabb ez
esetben, amit tehetünk, ha a hangos gondolkodást választjuk:
Mint szinte minden emberi tulajdonság,
élethelyzet,
avagy
cselekvés- és viselkedésforma jelzésére, jellemzésére megvan nyelvünkben a megfelelő közmondás,
illetve szólásmondás — úgy erre
is. „Söpörjön mindenki (legalábbis először) a maga háza táján!"
Vagy, ha így netán jobban tetszik, hát: a kapcsolatkialakítás
(de különösen) -fenntartás helyenként porral lepett összekötő
útjain sem árt néha elő- és használatba venni ősi háztáji tisztító
szerszámunkat. No meg az is az
eszembe jut a söprögetésről (látszólag semmi értelme): de gyakran hangoztatják sokan, hogy e
század új jelensége, a hatalmas
információáradat kitermelte az
emberek állandósultán nagy információéhességét. Mely — egyébként jogos — igény kielégítésének. a na?y-na?y éhség csillapításának legegyszerűbb és immáron jól bevált módja a gyors,
pontos hírszolgálat, tájékoztatás.
S hogv miként támadnak a
címben feltett kérdésről ilyen és
ehhez hasonló gondolatok az emberben? A további hangos gondolkodás helyett most következzék tehát a puszta tények elemzése!
Előre eláruhatom. nem egetverő szenzációk ezek, olyan esetekről kívánok szóim, amelyeknek

gyakorisági adatai az utóbbi időkben sajnos, sokkal inkább közelítenek a tizes helyiértékben kifejezhető
magasabb számokhoz,
mint a nullához. A Nagyfellegvárak — s ez is miért ne lenne
megértéssel elfogadható — bonyolult belső világuk, sokrétű feladataik, tevékenységük mellett is
rendkívül sokat adnak a külső
formákra. Arra elsősorban, hogy
miként tájékozódnak róluk a közvetlen
környezetükben
levők.
Mindennek szolgálatát — úgymond — meg is követelik az arra illetékes szervtől. Sőt! Hiba,
illetve hiányosság esetén nem
sajnálnak időt és fáradságot szentelni rá, telefonon, vagy személyesen érintkezésbe lépni azzal.
Az viszont többnyire a feledés
homályába merül, ha netán a mulasztások okai ők maguk, a
Nagyfellegvárak.
A példálózó felsorolás, úgy
gondolom itt a leginkább helyénvaló. Hányszor előfordult már
eddig is, hogy a megkívánt-követeit információ el sem indult
megszokott és valódi útjára, vagy
útközben valahol elkallódik. Nem
egyszer történt már túl késői értesítés (például alig öt perccel,
vagy félórával az ominózus esemény előtt), s telefonszámlák beszélhetnének ékesszólóan hiábavaló kísérletezésekről is. Arról
már nem is beszélve, amikorvaiamely jelentős rendezvény dátumát követő napon érkezik a
kajánul mosolygó, egyébként gyönyörű díszmeghívó. De akad
olyan szituáció is, hogy bizonyos
események elmaradásáról bájos
mosóllyál adnak tájékoztatást természetesen ez esetben is utána.
Mint már említettem, kiíogas

— Bemenjünk?
— Megörültél, szomjan akarsz halni!?

A JATE
programja:

Jó tanács dolgozat előtt:
— Nem kell pánikba esni, az
óra után úgyis minden feladatról
kiderül, hogy meg lehet oldani...

A kórházi gyakorlaton a szigorló orvost kérdezik:
— Éjféltájt mindig
felébredek,
doktor úr, mit csináljak?
— Csak éjfél utén vegye be az
altatót!

— Hát a hazait?

KLUBMŰSOR

Színjózan matematikusok
mesélik:
A gyakorlaton
betáplálták a
számítógépbe a következőket:
sört iszom szódával — berúgok
bort iszom szódával — berúgok
pálinkát iszom szódával — berúgok
konyakot iszom szódával — berúgok
— Mi a teendő?
A számitógép formális logikai
válasza — NA igyon szódát!

Tanszéki képviselet

???

ei

v

*

Abszolút zenei műveltség:
A tusolóban valaki
énekelni
kezd. A mellette álló rászól:
— Hamis!
A srác tovább énekel, mire a
mellette álló ismét rászól:
— Azí hiszed, te vagy a Bánk
bán a Hunyadi Lászlóból?!
*

Kollégiumi
történet:
Az egyik szoba ajtaján felirat:
„Hazai élelmiszer
fogyasztásához
társat keresünk!"
Valaki
arra
járt, éhes volt, benyitott. A szobában lakók letámadták:
— Hoztad?!?
" •'

Disco régen és ma

VHcO

Dolgozatrészlet:
— A céhlegények akkor tudták igazán elsajátítani a mesterség fogásait, ha feleségül
vették
a mester
lányát...

*

A Patronáló Tanár

az persze, van bőven. „Ez nem
volt precíz... annak meg a nevében eszközöltek drasztikus változtatást . . . erről miért nem informálódhatnak a körülöttünk lev ő k . . . stb."
E kellemetlen, haragra okot adható pillanatok elkerülésére végül azt ajánlom, fogadjuk meg a
jó tanácsot: söpörjön mindenki a
maga háza táján! .
Mert ugye ahhoz már csupán a
józan paraszti ész is elégséges,
hogy belássuk: először mindig
magunk előtt kell megtisztítani
az u t a t hogy továbbhaladhassunk — az informálódás útján
egymás ^elé.
(— lay)

S Z E G E D I

A József Attila Tudományegyetem, «
Szegedi Orvostudományt Egyetem és
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
MSZMP blzottsáealnak lapja.
Felelős szerkesztő:
Dr. Szabó Masdolna
Szerkesztőség: 8720 Szeged
Dugonics tér 12 Telefon : 12-119
Megjelenik: havonta kétszer.
Ara: 1 forint. Előfizetési dll egy évre
17 forint.
Terjesztik az Intézmények KISZ- 6a
szakszervezeti bizottságai.
Kiadja a Csongrád megvet Lapkiadó
Vállalat. Szeged.
Magyar Tanácsköztársaság űtja IS.
Postacím: 6740 Szeged
Telefon: 12-633 Telex - 82-282.
Felelős kiadó: Kovács László isazgaM
Szegedi Nvomda 6720 Szeged
BsIcsv-ZstltnszkV u. 28.
1978. IV. 26. - 1846
yctótöj QöM JífcSiá Igazgató.

