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Veled vagyunk
Vietnam!
Február 17-én hozták nyilvá- •
nosságra a világsajtóban.
hogy
Kína fegyveres agressziót követett el a Vietnami
Szocialista
Köztársaság ellen. A nemzetközi méretű szolidaritási hullámhoz
csatlakozva az elmúlt héten felsőoktatási intézményeinkben is
tiltakozó nagygyűléseket rendeztek.
A
Szegedi
Orvostudományi
Egyetem szolidaritási nagygyűlésére február 21-én került sor.
A Szemészeti Klinika nagytermében összegyűlt oktatók, dolgozók, hallgatók előtt dr. Petri
Gábor rektor bevezető
szavai
után dr. Kulka Frigyes egyetemi
tanár mondott beszédet. Az intézmény hallgatói nevében Ledntczky István, az Általános Orvostudományi Kar KlSZ-szervezetének titkára fejezte ki felháborodását a világbékét is veszélyeztető kínai provokáció ellen.
Ezt követően a hazánkban tanuló
külföldi diákok képviseletében
Menzou Málék algériai orvostanhallgató szólalt fel, majd felolvasták azt a szolidaritási táviratot, amelyet az egyetem ifjúsági
szervezete a Vietnami Szocialist a Köztársaság budapesti nagykövetségére küldött. A nagygyűlés a vietnami himnusz hangjaival ért véget. Több ezren írták
alá azt a tiltakozó jegyzéket,
amelyet néhány nappal később
az intézményből a Kínai Népköztársaság nagykövetségére juttattak el.
A Juhász Gyula
Tanárképző
Főiskola
dísztermében február
22-én gyűltek össze az intézmény oktatói és hallgatói, hogy
tiltakozásuknak adjanak hangot
Kína Vietnam ellen elkövetett
fegyveres támadása- miatt. Nagy
József KISZ-titkár üdvözlő szavai után a többszáz fős hallgatóság mozgalmi dalokat énekelt.
Ezt követően Rákai
István, a
főiskola
marxizmus—leninizmus
tanszékének oktatója elemezte
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röviden az események következtében kialakult politikai helyzetet. A Ho SÍ Minh Kommunista
Ifjúsági Szövetség szegedi szervezetének titkára Vu Csang Tuyen beszédében köszönetet mondott a hazája iránti
szolidaritásért. Ezután Nagy József
ismertette a KISZ-bizottság táviratának szövegét, amelyet az
Országos Béketanácshoz küldtek
el.
A József
Attila
Tudományegyetemen február 22-én tartottak
szolidaritási
nagygyűlést
Vietnamért, az Auditórium Maximumban. A nagygyűlésen megjelent Do Dinh Tho, a Vietnami
Szocialista Köztársaság budapesti nagykövetségének első titkára,
jelen volt dr. Vastagh
Pál, a
KISZ KB intéző bizottságának
tagja és dr. Krajkó Gyula,
az
egyetem
tudományos
rektorhelyettese.
Az ülésen először dr. Bodnár
László, az Állam- és Jogtudományi Kar adjunktusa mondott
beszédet, melyben megdöbbenésének adott hangot Kína Vietnam ellen elkövetett agressziója
miatt. Emlékeztetett a vietnami
népnek az elmúlt évtizedekben
vívott hősi harcára, majd a nemzetközi jog szempontjából vizsgálta a kínai vezetés soviniszta,
expanziós politikáját. Ezt követően Do Dinh Tho
emelkedett
szólásra. Beszédében köszönetet
mondott az egyetem valamennyi
dolgozójának és haligatójának a
Vietnam melletti szolidaritásért,
majd tájékoztatta a nagygyűlés
résztvevőit Vietnam és Kína viszonyának alakulásáról. Ezután
dr. Csernus
Sándor, a JATE
KISZ-bizottságának
titkára olvasta fel annak a szolidaritási
táviratnak a szövegét, amelyet a
nagygyűlés résztvevői a Magyar
Szolidaritási
Bizottsághoz juttattak el. Végezetül ismertette a
Szegeden tanuló szudáni fiatalok
szolidaritását kifejező üzenetet.
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Vendégek egyetemeinken

Az egyre gyakoribbá váló véDr. Hutás Imre
egészségügyi rektorral folytatott megbeszélést
kérdésekről.
leménycserék ellenére,
amely miniszterhelyettes február 6-án időszerű egészségügyi
*
diákparlamentek,
oktatási-ne- Szegeden tett látogatása során
velési értekezletek formájában
Marian Chruszczewski
meghazajlik, még mindig nem tudtunk felkereste a megyei pártbizottság talmazott miniszter, a Lengyel
Komócsin Népköztársaság nagykövetségének,
közös nevezőre jutni a tanulmá- székházát, ahol dr.
nyi fegyelem kérdésében.
Mihály, a megyei pártbizottság tanácsosa és Edward Debicki, a
Korosztályunk kritikai érzéke, első titkára fogadta. A tanáfcko- budapesti lengyel tájékoztatási és
vitakézsége meglehetősen fejlett, záson jelen volt dr. Koncz János, kulturális központ vezetője február 6-án Csongrád megyébe láezt a képességünket alkalmunk
van a megfelelő fórumokon ka- a megyei pártbizottság titkára is. togatott. A vendégek itt-tartózkodásuk során felkeresték a József
matoztatni is, hiszen vélemé- Ezt követően dr. Hutás Imre — a
Tudományegyetemet is,'
nyünket, ötleteinket meghallgat- megyei pártbizottság vezetőinek Attila
ahol dr. Rácz János oktatási rekják oktatóink. Felvetődik azon- társaságában — ellátogatott a
torhelyettes tájékoztatta őket a
ban a kérdés, hogy az optimális Szegedi Orvostudományi Egyelódzi és a szegedi egyetem együttmegoldáshoz vajon ez önmagáGábor
.1
működéséről.
ban
elegendő-e?
Közelebbről temre is, ahol dr. Petri
vizsgálva a dolgokat, mi is sokszor
csak
feléből-harmadából
tel j esítj ük kötelezettségei nket.
Természetes, hogy oktatásunkról akkor mondhatunk reális véleményt, ha abban részt is veszünk. A passzív részvétel m á r
az
egyetem előtt elkezdődik,
amikor a gólyajelölt megtudja,
Reggel fél nyolc van. A bejámint Somogyi, Express bisztró,
hogy felvették. A hír és a véle- ratig húzódó sor miatt alig le- Boszorkány, Béke bisztró.
mény gyorsan szárnyal az egye- het beférni a Somogyi tejivóba.
A lehetőségek után kutatva
temen, s már
szeptemberben Kétségtelen, a nap első felében
kerestük fel mindenek előtt a
tudják az elsősök, melyik az az ilyenkor, hét-nyolc között a legJuhász Gyula Tanárképző
Fő-,
előadó, akit II., és III. éves ko- nagyobb itt a forgalom. Leginiskolán a klub melletti
büfét.
rukban „nem lesz érdemes" meg- kább diákokkal — egyetemistákA reggeli „csúcsforgalom" után
hallgatni. III., IV. évben már kal, főiskolásokkal,
középisko- vagyunk, így a parányi helyiségtöbbnyire csak 20—50—83 ember lásokkal — telik meg az üzlet.
ben egyedül találjuk
Hajós
ül a teremben a 200 helyeit, so- Többségük meglehetősen szolid: László büfévezetőt.
Kérésünkre
néhány
deci
tejjel,
kávéval
vagy
k a n ' a z t sem tudják, milyen is
készséggel sorolja az adatokat:
valójában az előadás, „szokás- kakaóval s egy-két kiflivel be— A részleg az Alföldi Venból" nem járnak.
Nyilvánvalóan nem mindenki
tudja jól hasznosítani az ott
hallottakat, s az is tény, hogy
nem is mindig lehet. Az is igaz,
hogy sokszor a jegyzet, tankönyv
szó szerint tartalmazza az elmondott anyagot, de közismert megállapítás, hogy a diákok túlnyomó többsége az audio-vizuális
úton szerzett ismereteket rögzíti,
könnyebben. Mindezek nemcsak
az előadásokra vonatkoznak, n°-'
ha ott jelentkeznek
legkirivóbban. Egyetemünk elsősorban gyakorlati képzést ád. az orvostudomány nem elméleti tudomány. A
gyakorlatokon való részvé'.el, az
arra felkészülés tehát még súlyosabban esik a latba. A katalógus
csak a jelenlétet biztosítja, többé-kevésbé, de egyáltalán nem
mindegy, hogy csak állunk a betegágynál, vagy tudjuk is, mit
msm
kell csinálni.
Kétségtelen, hogy színvonalas Beugrunk a „kis boltba" valami harapnivalóért.
előadásokon, jól -megtartott gyakorlatokon kevés kivé'.ellel mina vastagabb bukszájúaknak
déglátó Vállalathoz tartozik. Nadenki jelen van. Azonban a ta- éri,
viszont már téliszalámis szend- ponta kétszer tartok nyitva: regnulmányi fegye'.em nem egyenlő vicsre,
sajtos omlettre, rántottá- gel fél nyolc és fél tíz, este pecsak az előadások és gyakorla- ra is futja.
dig hat és tíz óra között. Ami a
ton való megjelenéssel.
Egy TTK-s társaság — szokat- forgalmat illeti, decemberben 80
Talán érdemes lenne ezekkel a
ezer forintos volt, igaz, ebbe a '
kérdésekkel kicsit többe* foglal- lan módon — túrós csuszával
vacsora is beleszámít." Az elmúlt
kezdi a napot. Csodálkozásunkkozni!
MOHAV JUDIT
hónapban közel kétezren vására a világ
legtermészetesebb
roltak itt, 20 ezer forint értékhangján mondják:
ben.
— Többnyire ilyen bőségesen
— Mekkora a választék?
reggelizünk. Szerintünk
nagyon
fontos az, hogy telt gyomorral
— Tessék
csak
megnézni!
érkezzünk az előadásokra,
sze- Nyugodtan mondhatom, teljesen
mináriumokra. Jó a közérze- kielégítő. Kapható itt tej, kakaó,
tünk, jobban tudunk figyelni az
kifli,
szendvics,
húskonzerv,
órákon.
déligyümölcs, feketekávé. A b a j ,
az, hogy a bőséges áruellátással
korántsincs arányban a látogaA választék bőséges,
tottság. Különösen így van ez a
reggeli nyitvatartás idején. Igaz,
de
(
mindez annak is betudható, hogy
S hogy mennyire nem üres be- a közelben van a Béke bisztró ,
széd ez — orvosok, pszichológu- és szemben egy önkiszolgáló
sok kísérletekkel
bizonyították, bolt. De még egyszer mondom,
teljes mértékben ki tudjuk elémilyen sokat jelent az embernek
a kiadós reggeli. Persze, ezt az gíteni a hallgatók és oktatók
aranyszabályt a hallgatók közül reggelizési igényeit, tehát várjuk
sokan nem tartják be. Ki azért, őket!
mert túl távol lakik az egyeAz orvostanhallgatók
helvzetemtől—főiskolától,
ki
azért, te is szerencsés, hiszen részükre
mert negyedórányi
tovább-al- mind a Jancsó kollégium
büféje,
vást többre tart fél liter teinél mind pedig a klinikakerti
pavis egy-két kiflinél. Beszélgettünk lon-bolt kiváló reggelizési leheolyannal is, aki felesleges fény- tőségeket biztosít.
űzésnek, pazarlásnak tekinti
a
Az előbb említett két felsőokreggelizést. Ehelyett inkább fetehát úgy
lessel alapozza meg a napját — tatási intézményben
tűnik, sikerült megoldani a hallkivárva a kilenc órát.
gatók reggeliztetését ..házon beNem kevés azoknak a száma, lül". A problémát inkább az íeakik an-ól panaszkodnak.
hogv
lenti, hogy kevesen élnek a lér
nem találnak megfelelő
helyet, hetőséggel. A József Attila •Tuahol reggelizhetnének.
Az indodományegyetem
ifiúsági parlakok a legkülönfélébbek: a lakómentjén viszont a küldöttek éphely vagy az iskola kö-r>vékén
nen azt kifogásolták, hogv nincs
nincs erre a célra szoleáló venaz egyetemen belül
regnelizésre
déglátó egvség: túlságosan hoszalkalmas hely. az egvetlent, az
a sorbanV>1'4« a főbb,
(Folytatás a 3. oldalon.)
ismertebb
reggeliző
helyeken,
karoiyné íe^vévce)

Reggel is enni kell!

Senki számára sem lehet „mellékes"
Egészségünk, életmódunk,
körAz intézményi
vöröskeresztes
nyezetünk
— mindennapi
em- alapszervezetek a városi, megyei
beri létezésünk
meghatározói. * szervekkel összehangolva
tevéOlyan tényezők, amelyek senki
kenységüket, tudják — csak taszámára sem lehetnek „magánlán még nem bírják megfelelő
ügyek" vagy „mellékesek".
Az
propagandával a tagságuk köréegyén
egészségügyi,
szociális be nem tartozó hallgatókban is
problémái — olvasóink körében
tudatosítani
—. hogy
mikor,
bizonyára nem szükséges
mamilyen területeken van rájuk
gyarázgatni azt, hogy miért és szüksé?. Az egyetemeinkre
és
hogyan — kihatnak környezefőiskoláinkra
járó
hallgatók
tünkre, s visszahatnak az egész többsége azonban — kivéve esvtársadalomra. E gondokkal fogegv nagyobb szabású
akciót
lalkozni — humánus elveink és
(néldául véradónaoot, vagv fakötelezettségeink alapján — va- ültetést) — jórészt nem is tudja,
lamennyiünknek
kötelessége. hoev mit, hol tudnak tevékenyMár itt. az egyetemi tanulmákedni.
nyok viszonylag
gondtalanabb
Pedig van lehetőség
bőven,
éveiben is. Legalább a probléi.tákkal \uló megismerkedésig, a erről győzött meg a közelmúltJudittal, a
megoldásukat
segítő
szándék ban a dr. Török
Vöröskereszt
megfogalmazásának szintjéig — Csongrád megyei
beszélgeszerencsésebb esetben a tettekig titkárával folytatott
is — el kellene jutnia minden tés is. Az orvosegyetem Icáknak
és a tanárjelölteknek elsősorban
leendő értelmiséginek.
az pnészségfs életmódra való neA szegedi diákok egy része velésbe kellene
b^kcvcsolődni
ehhez jő úton halad. A vöröske(összesen
minte^v SO'V-nn már
reszt szervezeti keretein belül próMi'tnTnak is körülük ezzel).
a SZOTE-n 692 hallgató, a t a - Az áltn'ános és .köz^niskoláMmn
nárképző Főiskolán 406 főisko- a családi életre nevelés ..tanóráilás ( az Egészségügyi Főiskolai
nak." megtartására.
elsősenilvKaron 167 fő) kapcsolódott
be
n "tííM tanfolyamok
vezetésire
eddig a szegedi, a megyei egész- vállalkozhatnak. ' a l V » 1 - i á n k a t
ségügyi és szociális gondok eny- e"^rs4aHgvi
felvilágosító
előhítésére. Tény — s érthetetlen
adásokat tarthatnak
(mint tetény — ugyanakkor, hogy legna- szik Is ezt például minden nogyobb
felsőoktatási
intézmévemberben a fo«Trvostanhflll»íanyünknek, a JATE-nak viszont tőV). — Vnirv például «vrakmsi
nincs
Vöröskeresztes alapszer- é r d e k l ő d ő i k n e k me®*"1e'.6en, de
vezete. S bár igaz, hogy az ilyen
környezetük
fel*. fordulva
r>r6jellegű munkálkodás eredménye bá'ha+nának rvMdáiil
szak.*olao,
nem attól függ elsősorban, hogy
zati témát. fr rtomfi*»'0* i*'4*jlrK-i
a szervezet tagja legyen valaki, té*»át válns-tani.
(Nnovobb okhanem sokkal inkább humani- tatói
buzdítás
eredményeként
tárius szándékaitól és cselekvő- bizonvíra jóval több l'v^n munkészségétől — mégis valószínűbb, ka szöle+r>e > T«r»n M kezdemAhogy szervezett keretekben eredpvpzA^,
pt. Clzwvsményesebb munkát lehet végezáltali
szűrővizsgálani e téren.
tok végzése.

Az említettekhez
hasonlóan
szakmai jellegű lehetőséget
kínál például a joghallgatóknak
az, hogy kapcsolódjanak a veszélyeztetett
gyerekekkel
való
foglalkozásba, nevelésükbe; vágy
például vegyenek részt az eltartási szerződéseket
felülvizsgáló
akciókban. A veszélyeztetett és
a nevelőotthonokban
lakó
gyerekekkel való törődés is rengeteg lehetőséget tartogat a leendő
pedagógusok számára — s nemcsak az idén. a gyermekévben.
Csakúgy, mint például egy-egy
KISZ-alapszervezetnek, vagy tanulmányi csoportnak,
az idős
emberekkel
való
kapcsolattartás,
azok gondozása. (Csongrád
megyébe- a 460 rzernyl l->kos köz-'l
104 ezer már nyugdíjas; s megközelítőleg 6500-an vannak köztük olyanok, akik 60. életévüket
is betöltve, egyedül élnek I)
Nem lehet pontosan számbavenni, hogy a húszezer önkéntes
Csongrád megyei véradó
által
tavaly adott összesen 11 ezer 200
liter vérből mennyit adtak egyetemisták, főiskolások. Csak az
bizonyos — néhány „változó sikerrel végződött" véradónap tanulságaképpen — hogy többen
adhatnának. Gyarapítani kellene — az orvostanhallgatók körében már meglevő — úgynevezett
készenléti brigádok számát, akik
a kollégiumokban szinte percek
alatt mozgósíthatók véradásra, ha
arra sürgősen szükség van.
Több diákot kellene
szervezett
keretek között bevonni ebbe a
tevékenységbe.
Hogy már egyetemi évei alatt megtanulja,
természetes kötelességének — s ne
számára érdektelennek, „mellékes"-nek — minősíteni az egészséggel, az életmóddal, a környezettel — azaz az
embertársaival
való törődést!

Bor Pálné
Munkatársunk halálával nagy
vesztesé? érte a Juhász Gyula
Tanárképző Fői;kola 1. sz. Gyakorló Általános Iskoláját. A nevelő-okta'ó munka fáradhatatlan
harcosa volt
Törékeny termetét meghazudtoló szívóssággal,
következetes
szigorával, lelkiismeretes, pontos munkavégzésével
mutatott
példát a jövő pedagógusainak, és
okos sze-eteftel tanította kis ta-"
nítványait a matematika tudományára. Példás családanya, kiváló pedagógus, és mint iskolai
szakszervezeti titkár igazságos,
önzetlen társadalmi munkás volt.
Iskolánk fennállásának 50. évfordulója megünnep'ésekor üres
lesz a helye — de munkatársai

A JATE
Természettudományi
Karán tavaly áprilisban tartottak helyi TDK-konferenciát. Az
OTDK-n az utóbbi két év
—
két kari TDK — legjobb pályamunkáival képviseltetik
magukat.
— Átlagosan hetven körül van
az egy-egy
kari
konferencián
felolvasott dolgozatok száma, s
két év terméséből
körülbelül
ugyanennyi jut tovább az országosra is. — mondja dr. Andor
József
docens, a Tudományos
Diákköri Tanács elnöke. — Idén
is több szekcióba kaptunk meghívást. sőt a számítástudományi
szekció üléseire Szegeden, a mi
karunk rendezésében kerül sor.
— Tapasztalható-e
fellendülés
Uyenkor a diákköri
munkában?
— Nem. Nem kapunk több
dolgozatot, mint máskor, de ez
néln baj. A diákköri tevékenységnek elsősorban a folyamatos,
rendszeres munkára kell épülnie.
A konferencia persze „ünnep",
de a hétköznapok jóvoltából az.
Visszalépést jelentene, ha csak
az OTDK-ra koncentrálnánk.
— Ez csak a hallgatókon
műlik?
— Nem tartom szerencsésnek,
hogy az OTDK nem követi
a
tanév ritmusát, hogy nagyon korán el kell az anyagot küldeni.
A kari értékelésekre szánt időt
is beszámítva, a
hallgatónak
már októberben kész kellene
lenni mindennel, tehát a tanévből másfél hónapot kap. Komolyabb teljesítményhez ez kevés.
•
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lesz a jogászok diákköreinek találkozóia. Ók nem rendeztek kari konferenciát, de a maga módján mindenki készült, készül err e a három naora. Dr.
Szabó
Imre tanársegéddel, a polgárjogi diákkör patronáló tanárával
beszélgettünk:

L

— A polgárjogi diákkör sajátős'heTy zetbéri van, hiszen á
hallgatók — a tananyag eloszlása következtében — negyedéves korukra jutnak el odáig,
hogy e témában tartalmas dolgozatot tudnak írni. Így a beadott munka többnyire a készülő szakdolgozat előzménye, esetleg egy-egy fejezete.
— Ezek szerint a
hallgatók
megnyerésére
is kevesebb
idő
van...
— Ezt a területet nagyon jól
ismerni kell, hiszen a jogászi
gyakorlatban naponta szükségük
lesz majd rá. Persze föl kell
kelteni az érdeklődést, minél
tartalmasabb szakmai
programokkal. ősszel például háromnapos szakmai kirándulást szerveztünk. Voltunk az Igazságügyi Minisztériumban, az Országos Tervhivatalban, a győri Vagon- és Gépgyárban, Veszprémben a megyei bíróságon. A hoszszúra nyúlt beszélgetések
is
mutatták: hallgatóinkat érdekli
a téma.
— Egy országos konferencia a
„kívülállóknak"
is adhat
valamit?
— Legnagyobb hasznát azok
látják, akik írnak. Belekóstolnak
a tudományos munkába, körüljárnak egy problematikát. De a
többieknek is jó, mert olyan társaságba kerülnek, ahol a tudomány a téma, s a társaiktól hallhatnak olyan dolgokat, amelyekkel esetleg órán nem találkoztak.
A SZOTE „házi" TDK-konferenciájára február közepén került sor. Dr. Lázár György egvétemi tanár, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke elégedett
az eredménnyel:
— A két karról 64 előadás
h a n g z ó t el. Ez a szám kisebb
a múlt évinél, ugyanakkor megnyugtató a témákban való jártasság, a dolgozatokon érezhető
magas szintű felkészültség.
— Tükrözi
ezt a továbbított
előadások száma is?
— Központi keretszámok szabják meg, hány munkát küldhetünk tovább. Idén húsz szóbeli
előadás Jut el az OTDK-ra: a
hallgatók létszámának- megfelelően tizenöt az orvoskarról,
őt

A Szeged i
Orvostudományi
Egyetem vezető testületei a közelmúltban tárgyalták meg
az
intézmény nemzetközi kapcsolatairól szóló jelentéseket. A külkapcsolatok alakulásáról, a főbb
eredményekről, illetve ' gondokról kérdeztük meg dr. Guba Ferencet, az egyetem tudományos
rektorhelyettesét
— Az egyetem nemzetközi
tekintélyét bizonyítja, hogy a különböző
országokból
újabb és
újabb
igények
mutatkoznak
a
tudományos együttműködés
megteremtésére. Jelenleg mely
külföldi intézményekkel
tartanák
fenn
kapcsolatot,
milyen
az
együttműködés
jellege?

ban kutatóink,
főként anyagi
gondok miatt. Pedig a megfelelő
információk beszerzése, a nemzetközi tudományos élettel való
együtthaladás érdekében ez feltétlenül kívánatos lenne!
— Milyen szerepet
vállalnák
a külügyi munkában az egyetem
társadalmi
szervezetei?
— Az egyetemi szakszervezet
külföldi kapcsolataiban a legnagyobb jelentőségű az üdültetés
biztosítása. A SZOT
külföldi
üdültetésében
évente 6—8 dolgozónk vesz részt, a Szociálturiszt szervezésében pedig általában nyolc-tíz fő utazhat. Emellett alapszervezetünknek közvetlen kapcsolata van a Kassal
Műszaki Főiskola, a Lőcsei Kórház, a Kvetnicai
Szanatórium,
valamint a Krakkói Jagelló egyetem szakszervezeti és állami vezetőivel. A megkötött szerződés
értelmében biztosítjuk egymás
dolgozóinak nyári pihenését ezen
kívül szakmai programokat
is
szervezünk. A
csereüdültetésen
belül szervezett külföldi
utakon
évente
150—180 fő vesz részt,
ebbe a családtagok is beleszámítanak.
Nagy
segítségünkre
van a külügyi szervező-munkában az egyetemi
KISZ-bizottság
is, amely a hallgatók s z a k m a i politikai látókörének szélesítése,
ismereteik bővítése érdekében, a
szakmai
cseregyakorlatok
és a
nyári kül'öldi munkák
szervezésiben,
lebonyolításában
vállal
jelentős szerepet. Ifjúsági szervezetünk kilenc testvéregyetemmel tart fenn
kapcsolatot, az
elmúlt nyáron 83 hallgatót küldött ki. illetve fogadott cseregyakorlatra.

— A baráti szocialista országok közül különösen eredményes
az együttműködésünk a hallei
és a greifswaldi egyetemmel. Ez
a kapcsolat a közös témák feldolgozása mellett
asszisztensek
cseréjét a hosszabb tanulmányutakat az együttes kutatómunkában való részvételt, valamint
közös tudományos rendezvények
megszervezését foglalja magába.
Az olomouc-i
testvérintízménynyel fennálló kapcsolatunk,
kihasználtságát tekintve, az előző— Milyen volt az érdeklődés
ek mögött marad. Sajnos Várnáa helyi
konferencia
előadásai
val és Odesszával csaknem foriránt?
málisak a külkapcsolataink —
— Elég Jő volt a látogatottelsősorban az utaztatás nehézséság; s meg kell jegyeznem, nemgei és a szervezési — lebonyolítási hiányosságok miatt. Több incsak a hallgatók, hanem az oktézetünk részt vesz a KGST
tatók is eljártak az előadásokra.
együttműködési
témák
kutatásáUgyanakkor jó lenne növelni a
ban, feldolgozásában.
Így példáhallgatók vitakészségét. Erősíteul az IzotópdiagnosztilMi
Laboni szeretnénk a klinikai, intézeti
ratórium és az Orvosi
Vegytani
diákkörök „kör" jellegét, s megszerveztük a diákköri hallgatók , Intézet. A Biokémiai Intézet pedig az lnterkozmosz
programjátovábbképzését Utóbbi lehető-éban végez jelentős munkát
az
— Mint az elmondottakból
is
get ad arra, hogy a hallgatók
lzomimmobilizáció-kutatás
temás vizsgálatokba is betekintkiderült, a nagymérvű
fejlődés
hessenek. tudományos
látókö- rén. A Szülészeti és Nőgyógyáa
szati Klinika munkatársai 1972. ellenére akadnak gondok is
rük szélesedjék.
nemzetközi
kapcsolatok
megteóta fontos feladatokat látnak el
*
az Egészségügyi
Világszervezet
remtésében
és
fenntartásában.
A Juhász Gyula Tanárképző
(WHO) megbízásából. Nem megMiként próbálják kiküszöbölni a
Főiskola novemberben
megrenoldott egyelőre a nyugat-európai
meglevő
fogyatékosságokat?
dezett konferenciáján nyolc szekes a fejlődő erszágok egyetemeicióban 71 dolgozatot
olvastak
vel való kapcsolatok kialakítá— A nyugat-európai és a fejfel. Közülük 38 jutott tovább, s
sa. Nincsenek ugvanis kölcsönöslődő országokkal
kapcsolatban
ez a szám az előző évi pályaségi megállapodásaink, az esives
az említett nehézségeken túl,
munkákkal 54-re emelkedett.
intézetek közötti együttműködés gondot okoz nekünk a külföldiek
elsősorban személvi
ismeretsé— Elégedettek lehetünk a színmeghívása. Sajnos, a fogadógen. a tudósok közös kutatómunvonallal. — mondia dr. Kóbor
készségünk minimális,
például
káién
alapszik.
Kellő
tapasztalaJenő főiskolai- tanár, a TDT elegyszerű elszállásolási
problétaik
sincsenek,
s
a
devi'akérdés
nöke. — Az általunk továbbított
mákkal küszködünk. Arra sem
sem
tisztázott.
A
megoldás
az
munkák közül eddig erv
se-n
vállalkozhatunk,
hogv egy-egy
lenne, ha szerződéses kapcsolajött vissza, tehát az plső próbát
nagy tekintélyű külföldi vezető
tokat
hoznánk
létre.
Ami
az,
inkiállták. Az é r d o ^ ő ^ ' e
sem
kutató hosszabb
itt-tartózkodátézményünkkel való koone-á»-lólehet panasz: 1 előfordult, hoev
sát biztosítsuk. A gondok enyban
az
úiahb
igényeket
illeti,
egyik-másik terembe nem fértek
hítése érdekében a következőkeddig az Indiában levő Chandibe a hallgatók.
ben igyekszünk még tervszerűbgarh-I e<»vetem, valamint
J u - bé tenni
külkapcsolatainkat, s
— Van »álomi titka a népszegoszláviából a novi sad-i és a
felülvizsgáljuk a pénzügvi kere'u'lai egyetemek jelezték érdekrűségnek?
teket, azok felhasználását is.
lődésüket
— A főiskola vezetése maximálisan támoFratia ezt a munkát,
— Milyen
új
kapcsolatokkal
jutalmazza két évenként a legegészül ki az egyetem
sokrétű
—
Hogyan
vesznek
részt
az
jobb diákköröket, s bár a nvomkülügyi
tevékenysége?
intézetek,
a
tanszékek
a
rfemzetdai kapacitás kiesi, mindent
közi
kapcsolatokban?
megteszünk a legjobb dolgoza— Egyetemünk vezetői és szertok kiadásáért.
vei igen fontos feladatnak
te— A közös kutatómunkában,
kintik a nemzetközi
kapcsola— Milyen
problémák
adódté^nafeldolgozásban való
közretok ápolását.
továbbfejlesztését
nak?
működés mellett, oktatók, dolgoAz elmúlt három
esztendőben
— Elsődleges cél: alkotó emzók hosszabb-rövidebb
tanulberekké formálni a hallgatókat..
két ú j szerződéses kaocso'atot
mányútjai.
kongresszusokra
utaKapcsolódnia kell a diákköri telétesítettünk a moszkvai, illetve
zás jelentik elsősorban a külkapvékenységnek a tanszéki kutatóa jénai egyetemmel. Erre az évcsolatokban
való
részvételt.
A
munkához. s tükröznie kell
az
re Erfurtot is bekapcsoljuk
az
fejlődést
m
u
t
a
t
o
k
a
köv-»*ke*ő
Intézmény
profilját, feladatát
egvüttrrűvödésbe.
Jelenleg az
adatok: az
1974-beli
109-cel
Itt már vannak
hiányosságok
odesszai Filatov In'ézettel és a
hiszen mi tanárokat kénzünk és
szemben 1977-ben 140 dolgozónk
rostocki Wilbelm Pick Egyetembár az ifjúségmozaalmi témájú
járt velünk
kapcsolatban
álló
mel közös tudományos munka
dolgozatok száma emelkedett a
külföldi intézményben,
a tudoszerződéses részleteinek kidolgotantár<rvneda<*ft9'a.
i»kt»tí «tech- mányos célú
utazások
száma
zásán fáradozunk. Ezeken túl
nika iránti érdoVlőd^s ví'tozptugyancsak
1977-ben
214 volt. tervezzük még csehszlovákiai és
'anul a kívánatos alatt marad
lengyelországi intézményekkel is
Meg kell azonban mondanom, /a
Ezen mindenképpen
változtatni
a kapcsolatfelvételt.
nemzetközi konferenciákra csak
szeretnénk.
ritkán juthatnak el kellő számF. GY.
SZ. z.
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az 1. sz. Gyakorló Iskola pártalapszervezeti titkára

Külkapcsolatok a SZOTE-n

a győgyszerészkarről.
örvendetes, hogy a rendező pécsi egyetem nagy teret biztosított
az
úgynevezett
poszter-elóadásoknak. Ezek általában közvetlenebb, érdekesebb eszmecserére
nyújtanak lehetőséget, mint a
szóbeli előadások. S még egy előnye van: aki a dogozatait nem
olvashatja fel, átalakítja poszterré, így a delegálható hallgatók mindegyike aktív részese lehet az országos konferenciának.

Idén áprilisban ismét megrendezik az Országos Tudományos
diákköri Konferenciát. Bár addig több mint egy hónap hátra
van, a dolgozatok már elkészültek, s a szervező munka is lassan vége felé közeledik. Az eddig végzett munkáról, a konferencia előkészületeiről érdeklődtünk intézményeinkben.

(n sok-sok tani'ványa szeret®
emlékezetében
kitörölhetetlen,
örök helyet foglal el Bo- P 4 ' n é ,
a Gyakorló Iskola matematika
sz-kvezető tanára.

Jfc

Reggel is enni kell!
(Folytafás az t. oldalról.)
Ady téri épületben levő büfét
megszüntették az elmúlt esztendőben.;,
xti
l_

A menzabizottságon is
múlik
Az ifjúsági parlamenten
elhangzott kérdésekkel,
javaslatokkal kapcsolatban Balog Istvánt, az egyetem gazdasági főigazgatóját kérdeztük meg:
— Először is el kell mondanom, hogy a helyzet korántsem
olyan aggasztó, ahogyan azt a
parlamenten" felvetették.
Az
Alföldi
Vendéglátó Vállalattal
történt megegyezés értelmében
az Egyetemi Étterem, a „Gödör"
volt
kijelölve
reggeliztetésre.
Sajnos,
hallgatóink
alig-alig
használták ki ezt a lehetőséget.
A Hermán kollégium büféje
ugyancsak biztosítja az újszegedl
kollégisták számára a reggelihez
szükséges legfontosabb ételeket.
Azonban itt is csak harmincannegyvenen vásárolnak reggelenként. Szóba került az is. hogy
az Üjszegeden tavaly átadott
menzán alakítsanak ki helyiséget a reggelizéshez. Amennyiben
kellő igény lesz rá, s a menzabizottság is kéri, ennek semmi
akadálya. Ami az Ady téri épü-

Pártnapok

letbeli büfét illeti, azt helyiséggondok miatt kellett megszüntetnünk. Ezzel szemben tervezzük
a nemrég megvásárolt DÉLÉPszékházban
büfé létrehozását,
melyet a földszinten, az Idegennyelvi Lektorátus két termében
alakítunk ki. Várhatóan a következő tanévtől már üzemelni is
fog. Végül megemlítem, hogy korábban tárgyalásokat folytattunk
a Csongrád
megyei Tejipari
Vállalattal arról, hogy az Ady
téri és a Béke épület előcsarnokában tejautomatákat állítanak
fel. Sajnos, eddig nem érkeztek
meg az automaták.
Amint az eddig elmondottakból kiderül, reggelizésre alkalmas helyet találni nem nehéz. A
belvárosi (piivrtk. bisztrók, talponállók mellett intézményeink is
gondoskodnak arról, hogy a hallgatók megfelelő reggeli táplálékhoz jussanak. A baj inkább
az. hogy éppen a legérdekeltebbelc nem használják ki a lehetőségeket, vagy egyáltalán nem is
tudtak róluk. Annak pedig, aki
végkéDp nem tud választani a
lehetőségek közül, ajánljuk, hogy
gondoskodjon minden este másnapi reggelűéről, s fogyassza el
otthon. Rendszeresen és megfelelő mennyiségben — egészsége
érdekében.
SZALAV ZOLTÁN

Hazánk időszerű gazdaságpolitikai kérdéseiről, az 1979 évi legfontosabb gazdasági feladatokról
hallhattak előadásokat a februári
pártnapok résztvevői.
A rendezvények keretében február 8-án, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán dr. Bánfalvy
József, a Radnóti Gimnázium
igazgatója, február 15-én a József Attila
Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán
dr. Petrik István, a megyei tanács elnökhelyettese, ugyanezen
a napon a Szegedi Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klini.
káián dr. Koncz János, a megyei
pártbizottság titkára tartott előadást az intézményi pártszervezetek aktíváinak.

Avatások
Doktoravató tanácsülést tartott
február 10-én a József Attila Tudományegyetem Tanácsa, dr. Antalffy György rektor elnökletével. A tanácsülésen a karok dékánjai 76 joghallgatót, 27 bölcsészt és 28 TTK-s jelöltet fogadtak doktorrá.
*
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Nemcsak vállalni
a munkát
Ötvös József III. éves biológia—testnevelés szakos
főiskolai hallgató, a testnevelés KISZalapszervezetek vezetőségi titkára.
— Viszonylag nehezebb társasággal dolgozik, de jól, — mond'a róla Nagv József, a főiskolai
KISZ-bizottság titkára. — Jó ifjúsági vezető, hiegadtan nyilvánít véleménvt ötleteit igyekszik
megvalósítani, de nem „mereven". _
Ezt a véleménvt idézem, amikor leülünk beszélgetni.
— Valóban nehezebb a testnevelés szakon. — Válaszolta. —
Az órákon kívül hetente kétszer
edzések ls vannak nem könnyfi
egyeztetni az időt. Hozzá kell
tennem, hogv az alans/e-vezetek
vezetőitől sok s e g í t h e t kapok
és a tans-»éW kénviseletünk
is
na cvon jó. Egyedül nem boldogulnék.
— N"Hván ne^rd is rvtni/tk
idöprnhlímáid
vAlWni?
— Nem a főiskolán k e l t e m .
Csonerádon,
a
ffimná^nmhan
alanszervi soortfe'eiős voltam

Rendkívüli tanácsülést tartott
február 14-én a Szegedi
Orvostudományi Egyetem Tanácsa, dr.
Petri Gábor rektor elnökletével,
az egyetem auláiéban. A tanácsülésen nyolc gvógyszerészt gvógy- n t á n a a 600.
kerültem
Szegedre.
szerészdoktorrá,
81
hallgatót i Intéypthe
gvógvszerésszé fogadott dr. Ked- Ott k d ö d ö n .
vessy György, a Gyógyszerésztu— Hncryan?
dományi Kar dékánja.
— Tele volt a koH-V-im fcörnvéke kövekkel. ffi'^hínvásokkal. Társadalmi munkában
páivákat énítettfink. kis spo-tna-adicsomot hoztunk létre. Ehhez
meg kellett nverni a társaságot,
h'S'en mindenki a szabad idejét
áldor+R rá.
— Ott is volt valamilyen tisztséged?
— Kollégiumi titVír voltam,
Tudományos
diákköri
bibliode egv év "Mn eHöt+«»m. me-t
gráfiát adott ki a főiskola az elmúlt év végén. Az ú j kiadvány, •elvettek a főísVolír*. Itt a szoamelyet dr. Kóbór Jenő főiskolai kásos taoogató-»^csal kezrW'iott.
tanár, a Tudományos Diákköri az ei«ő év v é ^ t ^ i kantam megTanács elnöke állított össze, a M-»atá«oVat. Amílror a 1»'«»nl»írf
kerültem.
zökkenőJuhász Gyula Tanárképző Főis- helvemre
kola hallgatói által készített, az mentesen át tud+^m vé^ni a
országos, illetve helyi konferen- munkát, mert az el^HKm szegeciákon 1960—1978. között élőa- den mo-nrlt.. toHoH, s°?<teni.
dott pályamunkákat
tartalmaz— KH->hen mortolsz is?
za.
Vnín.Vos voltam. A
Vén'mVy,^ már nem tudtam K«-.
s7ee<n'OTtf»t.ni a nanf m<c«i ó-ís
. . .
• * *,r»fr
ii+n—íro+á^t
me" a
KTS^-mnnkával.
m^r
meglátszott a
tiov
<lro-»*Am, nem tudnak '<*OT$n lro— A Bartók Béla Művelődési
molv
folmuf
Központ műsortervéből a zene- Nem v>z>s7Alve arról. bo®v a főbarátoknak ajánlanám az Aradi
icUoKMl i s elég messze van a
vonósnégyes koncertjét. A dal- ví'itel«!.
irodalom története című
zene— A
t-í-vii maradt
elméleti előadásunkat és a Bar- kar>c">l"*o^ a
*
tók Béla Kórus önálló estjét —
— Tton.
i.Att*»m a
sorolja Miháczi János — Szintén TF kaiak—kenu eH»ői szaMt.
egyetemi hallgatóknak
javasoljuk a Családi ház és panellakás
című sorozatunkat, jól tudva
azt. hogy a hallgatók nagy része
nem rendelkezik önálló lakással. Mégsem haszontalan, ha az
itt
látottak-hallottak
alapján
előre kialakítják ' elképzeléseiket. Feltehetően nagy érdeklőA Juhász Gyula
Tanárképző
désre tart majd számot FotókluFőiskola KISZ-bizottsága februbunk, ahol ingyenes laborhaszár 5—6-án tartotta meg aktivisnálattal és szakmai tanácsadástái részére félév eleji felkészítő
sal várjuk az érdeklődő diákoértekezletét. Az első napon Berkat.
ta István, az MSZMP Szeged
— A November 7. Művelődési
városi Bizottságának titkára tarHázban az igényes szórakoztatott előadást aktuális bel- és gaztást, a könnyű műfajt kedvelődaságpolitikai kérdésekről. A máket invitáljuk — folytatja Szesodik napon az alapszervezeti
keres Ferenc. — „Jobb. mint a
vezetőség ülésére került sor.
nevetés, nincs is talán" című
A József Attila
Tudománysorozatunk következő
vendégei
egyetemen február 8—10. között
Radvánvi Barna. Szuhav Balázs.
rendezték meg a KISZ-vezetők
Mikes Györgv humoristák. Szinhagyományos kéozését a KISZtén nagy érdeklődésre számítunk
klubban. A tanfolvam során előa Váradi Hédi. Szemes Mari. ször dr. Csernus Sándor, az egyeKútvölgyi Erzsébet közreműkötemi KISZ-bizottság titkára isdésével meghirdetett előnHóestjeinken is. Folytatódnak filmvetítéseink, s több tárlatot is rendezünk.

Diákköri
bibliográfia

.Terülj, terülj asztalkám..." a főiskolai büfében (Tóth István felvétele)
. ..

,

. .

Várják az egyetemistákat, főiskolásokat is
A legtöbb egyetemi, főiskolai
hallgató tudatában a közművelődés egyetlen lehetséges fóruma az intézményi
KISZ-klub.
Hozzájuk viszonyítva
meglehetősen alacsony azoknak a diákoknak a száma, akik a városi művelődési központok kínálta lehetőségeket is ismerik, s élnek is
azokkal. Pedig a Bartók Béla és
a November 7. Művelődési Központok műsortervét lapozgatva
számtalan rendezvény, előadás,
vitafórum akad, amely kellemes
szórakozást, hasznos
időtöltést
ígér az egyetemistáknak is és a
tágabb értelemben vett nagyközönségnek is.
A két — idáig egymástól függetlenül működő intézmény —
a közelmúltban egyesült, elősegítve ezzel egy sajátosabb profil kialakítását. Az ú j intézmény
felépítéséről, működési
mechanizmusáról, az egyetemisták számára készült programokról kérdeztük Tóth Attila igazgatót és
munkatársait: Pacsika
Emíliát,
Miháczi Jánost, és Szekeres Ferencet.

Az áj Művelődési

Központ

— A városi Művelődési Osztály vezetői a város kulturális
struktúráját figyelembe
véve,
s a másutt már jól bevált gyakorlat alapján úgy döntött, hogy
a Bartók Béla és a November 7.
Művelődési
Központokat
egy
szervezeti
egységbe olvasztja,
hozzájuk csatolva a területi művelődési egységeket. Jogutód a
Bartók Béla Művelődési Közporit — kezdi beszélgetésünket
Tóth Attila.
— Ez utóbbinak van-e gyakorlati jelentősége?
— Mindössze annyi, hogy az
ú j szervezeti egység neve változatlanul Bartók Béla Művelődési Központ lesz, s hogy a kiemelt rendezvények
színhelye
továbbra is ez az épület marad.
Emellett
ugyanitt
működnek
művészeti csoportjaink, itt tartjuk majd csoportos foglalkozásainkat és klubszerű rendezvé\ nyeinket is. Látványos változás-

ra, teljes profilváltásra
természetesen csak két-három év múlva kerülhet sor, fokozatos átállással. Addig is az élethez, az elvárásokhoz igazodva folytatjuk
tevékenységünket.
— A tápéi, az algyői, a dorozsmai és a t ö b b i területi művelődési házak számára mennyiben jelent előnyt ez az új szervezeti forma?
— A területi művelődési házak mindegyike a helyi igényekhez, az ottani közönséghez alkalmazkodik, ennek alapján szakosodik. Ezt a szakosodást
mi
is helyeseljük, tehát a jövőben
sem fogjuk akadályozni.
Pusztán módszertani, szakmai segítséget szeretnénk nyújtani kollégáinknak, a közönségnek pedig
olyan rendezvényeket akarunk
„kivinni", amelyek megszervezésére korábban nem volt lehetőség.

Film, irodalom,

zene

— Mennyiben változik a November 7. Művelődési Ház rnűsomolitikája a jövőben?
— A Bartók Béla Művelődési
Központhoz hasonló
működési
szintű lesz a mi „házunk"
is,
hisz eddig is 45 ezres közönséggel működött — kapcsolódik be
Szekeres
Ferenc előadó. —
Helyzeti
adottságaink
miatt
azonban inkább-nagytermes foglalkozásokat vezetünk majd itt,
tanfolyamokat.
filmvetítéseket: Kérik az ötleteket
Továbbra is nálunk kapnak helyet a kiállítások, és a discók.
— Ajánlatunkhoz csupán anyKözelünkben ugyanis középiskolások és egyetemisták laknak, nyit tennék hozzá, hogv műsoraezzel a rendezvényünkkel nekik inkban szeretnénk megtalálni azt
a helves aránvt. amely egvaránt
kedvezünk.
megfelel a városlakóknak és az
— Egyetemistákra eddig
is egyetemi-főiskolai
hallgatókgondoltunk — szól közbe Pacsi- nak. Ehhez azonban mindkét fél
ka Emília —, hisz irodalmi szarészéről
állandó
visszajelzést
badegyetemünk,
filmklubjaink, és ú j ötleteket várunk. Ügv gonelőadóestjeink mindig is vonzot- doljuk. akik eddig is látogatták
ták az egyetemi, főiskolai hall- rendervénveinket, ezután
sem
gatókat. Az elmúlt évben meg- fognak csalódni, mert az út szerkezdett Írástudók felelőssége cí- vezeti ee"ség énoen az igénvek
mű sorozatunk körönsés^nek pekvalifikáltabb kielégítőét s»oldig csaknem kétharmadát egye• gália — feie* be beszélgetésüntemisták tették ki.
— S mi a javaslat erre a fél- ket Tóth Attila.
G. R.
évre?

Közben KISZ-iskolára is járón.
Eddig még sikerült minimális hiányzással megoldanom mindezt
— Sok kötelezettséged
van.
Nem érzed néha tehernek?
— Lehet hogy frázisnak tűnik, de az ember bizonyítani
akar. Tanulmányi, mozgalmi téren egyaránt. Hétfőtől szombat
estig szinte szabad percem sinca.
Van úgy, hogy nagyon fáradt vagyok. de hét végén kipihenem
magam.
— Évfolyamtársaid
értékelik
ezt a munkát?
— Van aki „pedálozásnak"
tartja, de ha mondjuk a fele
ilyen, a másik feléért akkor is
érdemes csinálni.
— A többiekkel
hogy boldogulsz?
— Óvakodom a vezényszavaktól. Mindenkitől véleménvt kérek, s ha azt figyelembe is veszem, kicsit már magáénak érzi
az ügvet. Ha elkezdenék pattogni, „elásnám magam".
— A különböző
tevékenységek
között van értékrend?
— Tanár szeretnék lenni, ezért
is jöttem ide. A mozgalom csak
a tanulás után ifthet. Ha az «»mber elmegy tanítani, szakmailag
már csak felejt. Igaz. vannak
továbbképzések, de iíven lehetőségeket később sehol nem kapunk.
— Nem érzed űny, hogy valamiben lemaradtál''
— Nem. Vé'eménverr szerint,
az embe- inkább csináljon egy
dolgot jól. mint sokat rosszul.
Ha magamon az utóbbit tapasztalnám. nem e r ő l t e t n é m tovább.
Tiszteletre
méltó á f í s n o n t
Kfvániuk, hogy ilven tapasztalatokkal még sokáig ne kellien
szembenézni.
F. GY.

KISZ-vezetőképzők

Diákhét

a

A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán
március 12-én felbomlik a rend, s kezdetét veszi
a Diákhét. Koronázási szertartáson iktatják be a hallgatók
„gyöngyét", az ú j Kormányzót,
majd a főiskola klubjában évfolyamok közti tréfás vetélkedőre kerül sor. Március 13-án
rendezik meg a politikai vetélkedőt. A díszteremben 16 órától mutatkoznak be a meghívott
intézmények
képviselői. Zenei,
irodalmi tudásukat mérik öszsre az érdeklődők a Tamási
Áron klubban. Március 14-én,
a sportnapot rendezik, este pe-

mertette a mozgalmi év hátralevő részében az intézmény ifiúsá.
gi szervezetei előtt álló legfontosabb feladatokat. Ezt követően
Fabriczky András, a KISZ KB
munkatársa tartott előadást időszerű ideológiai kérdésekről. Az
első nap program iát dr. Nagy Lajosnak, -a Politikai Gazdaságtan
Tanszék vezetőjének Magyarország gazdasági helyzetéről szóló
tájékoztatója zárta.
A vezetőképző tanfolvam további két napján az aktivisták
karonkénti
üléseken beszélték
meg a KISZ-szervezetek következő félévi munkáját.

főiskolán
dig a főiskola művészeti csoportjai mutatkoznak be a díszteremben. Március 15-én az ünnepséget követően
Nemzetközi
Ifjúságpolitikai vitakörre várják a vendégeket Március 16án az új Kormányzó válaszol
az oktatók és a hallgatók kérdéseire a
főiskola klubjában
15 órakor. Ezt a Teleki Blanka
és a Hámán Kató kollégiumok
műsorösSzeállítésa
követi a
díszteremben. Március 17-én II
órakor
Grós"
Káro'v,
az
MSZMP KB A=dtáriÓ6 és Propaganda
osztályának Vezetőjé
tart előadást a díszteremben.

Tükrözés — tudat
A dialektikus
materializmus
egyik alapvető kérdésével foglalkozik Katona Péter A tükrözést elmélet és a tudat aktivitása cimű könyve, amely az Akadémiai Kiadó gondozásában Jelent meg.
A szerző — a JATE Filozófiai
Tanszékének docense — a polgári filozófiában elterjedt nézetekkel száll vitába, melyek szerint a tükröződési elmélet
ellentmond az ember marxi koncepciójának, s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy
már Lenin is felismerte.
A könyv első része azt vizsgálja, hogyan elemezte e kérdést
Lenin
Materializmus és empiriokritlclzmus
című művében.
Megállapítja, hogy e mű gondolatai a megjelenése óta eltelt
hetven esztendőben egyre
tartalmasabbá váltak, s nemcsak
a filozófiai pártok harcában, de
a modern filozófia fejlődésében
is kiemelkedő szerepet játszott.
Ugyanakkor a tükröződési
el-

méletnek vannak olyan problémái, amelynek kifejtéséhez
a
machistákkal folytatott vitában
nem volt szüksége.
A szerző a továbbiakban
az
emberi tudat valóságot felfogó
tükröző tevékenységével foglalkozik, abból az alaptételből kiindulva, hogy a megismerési folyamat két oldala, a processzuális és a rezultatív szorosan öszszetartozik, dialektikus egységet
alkot.
Meggyőzően bizonyítja,
hogy
a tükröződés nem mechanikus,
hanem aktív folyamat, amely „a
környezet és a gyakorlati tevékenység által determinált sajátos
tudati
törvényszerűségek
alapján megy végbe".
Katona Péter könyvét
elsősorban a filozófiával rendszeresen foglalkozó oktatók, hallgatók
forgathatják haszonnal, de mivel
korunk emberét közelről érintő
problémát vizsgál, mindenki számára érdekes munka.

magáról a Fortran nyelvről. Az
itt közölt információk alapján a
programozásban járatlan olvasók
is eredményesen felhasználhatják a könyv programjait. A szerzők szándéka az, hogy a hallgatóknak megmutassák a fizikaikémia különböző területein a
számítógépi programozás fontosságát az általa szolgáltatott adatok gyors értékelését; illetve segítséget nyújtsanak ahhoz, hogy
a
vegyészek
munkájukban
ugyanolyan biztos kézzel nyúljanak a számitógéphez, mint az eddig alkalmazott eszközökhöz.
A könyv magában foglalja
azoknak a nehezebb feladatoknak megfelelő programokat is,
amelyeket a vegyészhallgatók a
fizikai-kémiai, és egyéb laboratóriumi gyakorlatokon végeznek.
Ezek eddig hosszadalmas és bonyolult számolásokat tettek szükségessé, amelyek helyett könynyen, eredményesen és
főleg
gyórsan használhatók fel a szerzők által közölt programok. '
— thy —

Klubjaink programjából
JATE-klub:
Március 2.: Disco
Március 3.: Nagy Bandó András humorista estje
Sartre: Zárt tárgyalás — az
Egvetemi Színpad előadasa
Gyilkosságok péntek este (angol film)
Március fi—8.: Házigazda 1 :
Sándor György és vendégei
6. „Műszaki hiba" — Váncsa
István tévékritikus estje
„Nézeteltérítés"
—
Sándor
György humorista műsora
Koródi Gabriella összeállítása a
Századforduló képeslapjaiból
7. „Lyukasóra"
— Sándor
György műsora
Makovecz Imre énítész és Mezei Gábor belsőépítész kiállítása
és előadása
Szigorúan ellenőrzött vonatok
(J. Menzel és B. Hrabal csehszlovák filmje)
S Z E G E D I E G Y E T E M51

Otthon
nem voltam

Csillagtőr kőkereszt
Kitűzött bordák közt csillagtér kőkereszt
Mondom mondogatva: asszonyi idő lesz

8. „Egyvégtére két vágta" —
Sándor György műsora és egy
meglepetés
(A régi igazolványok február
28-ig érvényesek 0
SZOTE-klub:
Március 5.: 19 óra Villon-est —
a Szegedi Nemzeti Színház műsora
7.: 19 óra Táncház
8.: 19 óra SZOTEÁTRUM
TAMÁSI ARON Klub:
Február 23.: 19 óra 30 perc a
100 Folk1 Celsius együttes koncertje
24.: Disco
26.: 18 óra A Napfizikai kutatások legújabb eredményei —
előadó: Márki Zay Lajos, csillagász
28.: 19 óra 30 perc Tarokk
Akadémia — dr. Kováts Zoltán
vezetésével

KMkT«)
' '

és öleli álmunkat holdsarló-karral
Biborló öléből kilöki a hajnal

Csapódott tompán egy ajtó,
kinyílt egy másik valahol,
napokig rázott a vonat,
de otthon nem voltam soha.

Napba dobja az éj fekete ingemet
Homlokom fészkéből röppen el integet

Csak az utazás
egy hálókocsi peronján a
[télbe.
Szeretkezések — kincstári
[ágyon.
Fehéren, meztelen
mindig volt, aki halni készült,
de gyolcsba takarni engem
[akart,
temetni mégis engem a k a r t
Nappal beszakadt alkonyat.
Hínárral vergődik a vér.
Szóródnak lyukas fillérek.

szemem madara — pörögnek szárnya alól
pelyhes fiókák: a lányok arca dalol
Fenn messzekéklő verejtékben ring • Nap .
Lángol szája a láznak vérembe harap
és torkán öklendezik piros forgószél —
Moccan az Anyagban az Idő Térbe ér
s az eszmélet árbocán fölkúszó szavak
fehéren ragyogó vitorlát bontanak
míg föld és ég egybehullámzó tengerén
mi úszunk a vers hajóján: a Nap meg én
Fölsír a kihordott Idő Hull a könnye
arcomat mossa vissza asszonyölekbe
így örvénylik a törvény a jövő felett
Úsznak ellenünkre szigetnyi jéghegyek

Azt mondják nyár lesz. i
Nem t u d o m . . .

Havasok kesztyűjében fáznak a kések —
húsodban beszakadt szájú nevetések I

Elmentem, visszatértem.
Otthon nem voltam soha

Szívemig sikló csönd hancúrozik velem
Föltárt ereken hajózik a fegyelem
körőznek köröttem feszes röptű héják
csapolják a Napba vérem maradékát I

hasonló
tanulmánygyűjtemények egy korszak irodalmát mutatják be, szerzőjük kutatási területének
megfelelően
Vajda
György Mihály könyve kivétel;
a
felvilágosodás
problémáit
ugyanúgy
megtaláljuk benne,
mint a dadaizmust, vagy Bertolt
Brecht művészetét.
Vizsgálatai
nem szorítkoznak csupán az irodalomra, a történelem, a zene. a
képzőművészet is mindig jelen
van. Ebben a komplexitásban,
már szinte természetes, hogy
bármely nemzeti irodalom Jelenségeit kutatja is a szerző, mindig elhelyezi — ha csak egy-egy
megjegyzéssel is — a kortárs
európai művészetben.
A témák feldolgozásának alapossága a közérthető, élvezetes
stílus garancia arra, hogy ezt a
könyvet nemcsak a szakemberek,
hanem a kívülálló érdeklődők is
haszonnal forgathatják.

Programozás vegyészeknek
A Fortran programok fizikai,
kémiai feladatok megoldása cimű könyv a napokban jelent
meg a Műszaki Könyvkiadó gondozásában. Szerzői dr. Zalotai
Lajos, dr. Seres László és dr. Fejes Pál, a JATE Kémiai Tanszékeinek oktatói.
Munkájukban
többszáz,, különféle helyen publikált és más-más számítógépi
nyelven írt programokból válogattak össze mintegy negyvenet,
amelyek az egyetemeken oktatott
fizikai-kémiai tárgyak legfontosabb fejezeteihez kapcsolódnak.
A gyűjteményt a szerzők egységes CBC Fortran nyelvre ültették
át, és olyan programokkal egészítették ki, amelyeket már eddig
is eredményesen használtak fel
reakciókinetikai
kutatásokban.
Valamennyi programhoz magyarázat készült, amely feltünteti a
feladatok
megoldásához és a
programok
felhasználásához
szükséges alapismereteket és numerikus módszereket
Bevezetésként rövid összefoglalást találunk a számítógépi
módszerekről általában, illetve

Bélán у i György:

Elmentem, visszatértem.

Összefüggések
A Magvető Kiadó „Elvek és
•tak"
sorozatában jelent meg
Vajda
György Mihály profeszszornak, a JATE összehasonlító
Irodalomtudományi
Tanszéke
vezetőjének, ú j tanulmánykötete.
Bár a könyv javarészt ismert,
folyóiratokban
karábban
már
publikált
írásokat
tartalmaz,
mégis újdonsággal szolgál.
Túl
azon, hogy érdekes, sokoldalú,
tudÓ6-egyéniséget mutat be, megismertet a
komparatisztlkával,
bepillantást nyújt annak
módazereibe.
Nemcsak azzal, hogy a könyv
egyik nagy egysége kifejezetten
az irodalomtudomány
elméleti
kérdéseivel foglalkozik, s hogy
az utolsó tanulmány címe: *Az
összehasonlító
irodalomtudomány helyzete és távlatai,
hanem a konkrét irodalmi anyagok feldolgozásával is.
Kezdjük megszokni, hogy a

Futó György»

S mi úszunk — A tenger távo'abbrs ringat
Halaknak áruljuk zengő kínjainkat
Téged kuporgat a pénz! — markodban esőrög:
elárulnak ezüstös fényű örömök
s hogy a forradalmat csontokba temesse
gerincre hajlik: simul a Semmi testei
Ringyót Játszik az Idő szigonjros szélben
versem morzsolgatja tűnő tenyerében
hullámra tört szavak hullnak ujjain át —
Ostyának hidd besózott nyelved! mondj imát:
hiszekegyet egyenszakállú robotnak!
Atomfelhőben a madarak zokognak
Arcod ázik dallá Torzul másik archoz
Hasában a század hasadt magot hordoz:
létünk fölött csattog kioldott fény szárnyal
Fekete szofongás szemez a Halállal

Mihály Andrást

Ember lesz-e ki hamuban várost talál**
fis úszunk Hajónk az éjszaka zátonyán

Fáradtan

Holdnak sarló karja ölel ki a partra
Levágott álomban mondom mondogatva:

A rózsaillat fedőnevű
éjszaka csattanásaitól
már fáradt a képzeletem...

kitűzött bordák között csillagtőr kőkereszt
asszonyi idő van — vére a vérem less

Vakító, hideg
csillagok
torkolattüzel
szanaszét sercegő
tócsákból visszhangzanak
felém, és a Hold akár
[kozmikus
fénylövedék
verte lyuk,
sárga és széllel érkező
vércseppet sodor
kezemre.
Ö, te gyönyörű,
átkarolhatatlanul
szemembe bámuló éj!
Súgod, messze-messze
egy régi álom
már halott —
ismerőseim
nappalok
gőzhajóin
világgá futottak,
szétszórt
szerelmeim
most rájuk várva
szipognak
reggelek hűvös
kikötővárosaiban.

/

Csupán
én
maradtam
bársony fedezékeid
nyírkos mélyein:
kivárni volt szerelmeim
feltámadását,
magány elől menekülő esték
éjféli ellentámadását,
hajnalok krémszínű oltárán
reszkető álom-áldozatokat.
Nem, nem'.
Hisz hazudsz!
Mégsem maradok, eressz el!
Igazi rózsákra,
fénylő reggelekre vágyik
öleléstől fáradt
képzeletem...

Hévízi O t t ó :

Vitézek
A pohár alján lötyöghet
savanyú lé,
ők az élet s halál vize mellé telepedtek.
Néhány kör után
már nem is kell soká' matatni
a régi-régi zsebek mélyén
— lassan az asztalokra
koppan Itt is, amott is,
egy-egy szikkadt pogácsa,
amit
nekik sütöttek útravalónak egykor.
Döccen, lódul a szó, tovagördül,
s lekuporodnak
mindnyájan a mesék tüze mellé,
csak szaladjon le a vér
a homlokból a nyelv közepébe,
s tovább!
Míg hős lehet bárki,
ha egy kurta történetre telik,
mit bánja a sok alkalmi Attila
tüdejébe hogyan lopódzik
később
az alvadt némulás.
S egyre magasabbra szállva,
immár fölöttük bukdácsol a hangjuk
a falhoz hátráljon egészen a csönd I
Haragjuk úgy vergődik:
szinte ftnhúsukba kap,
ós m é g e m lesz soha több,
csak a kétség kényszerű temetése
Ahol hasítva a lélek,
másokhozhajló mondatokból
kell rá puha varrat,
hát magyaráznak sorsról,
csatáról,
szerelemről.
Karjuk néha tompán levegőbe vagdos,
hogy átlá'ható darabokra szeMe
a dohányfüstöt igazuknak
— ha már a sárkány halálos pikkelyein
kibicsaklik a kard.

Leleményesség és akarat

Pillanatkép
induláskor
Eddig Is ismertük, hisz vagy
te Egyetemi Színpad produkcióiban láttuk, vagy a JATE Klub
műsorfüzetének illusztrációi lévén beszéltünk róla.
Ezentúl
•zonban még gyakrabban fogjuk
emlegetni Kormos Tibort, mert
február 1-től ő lett a JATE Klub
új vezetője. Magáról, terveiről,
elképzeléseiről faggattuk.
— Rajzolsz méa?
— Sajnos egyre
kevesebbet.
Hallgató koromban még össze
tudtam egyeztetni a tanulást a
karikatúrakészítéssel és a színpadozással. de mióta
dolgozok
szorít az idő.
— Mikor végeztél?
— ö t éve, a Tanárképző Főiskola földrajz—rajz szakán. Végzés után foglalkoztam a gondolattal, hogy csak a rajznak élek,
de később úgy alakultak a dolgok, hogy átpártoltam a közművelődés területére.
— Pontosabban?
— Üzemi közművelődési egységben dolgoztam, majd a Kenderfonó és Szövőipari
Vállalat
KISZ-klubját vezettem egészen
idáig.
— S itt hogy érzed magad?
— A klubtól eddig sem szakadtam ei. hisz ide jártam előadásra, koncertre, diszkóra,
s
nem egyszer itt léptünk föl az
Egyetemi Színpaddal is. Szóval,
eddig azért jöttem ide, hogy kikapcsolódjak,
szórakoztassanak,
most viszont nekem kell másokat szórakoztatni igényesen. Tehát, mintegy felülről kell szemlélnem a klub működését a korábbinál jóval objektívebb módon.
— Az új vezetők nem ritkán
merő ben új tervekkel
jönnek.
Neked
vannak-e
új
elképzeléseid?
— A klub eddigi műsorpolitikáját
egyszerű
klubtagként,
a gyakorló klubvezetőként
is
jónak találtam. Lényeges módosítást nem látok szükségesnek
sem a szervezésben, sem a műcorősszeállításban. Amin viszont
változtatni szeretnék, az a klub
»profi" jellege.
— Hogy-hogy profi?
— Az itt fellépj—bemutatkozó együttesek, színészek, képzőművészek, filmesek kevés kivé-

teltől eltekintve ismert elismert
művészek voltak. Én a kezdő,
vagy alig ismert alkotókkal szeretném megismertetni a közönséget, mert nem árt ha ismerjük
az ú j művésznemzedéket
— Az eddig bevált,
állandósult rendezvények
megmaradnak?
— Ha igény van rájuk, természetesen. A szekció foglalkozások zöme például olyan kedvelt,
hogy értelmetlen
dolog lenne
megszüntetni. Megmarad a pénteki diszkó és a szombati Gyöprugi is, bár az utóbbit humorral,
jazz-zal,
filmekkel
frissítjük.
Folytatódnak az éjszakai filmvetítések is, mert az archív és a
modern filmek egyaránt népszerűek a hallgatók körében.
— Üjitás?
— Űj sorozatot indítunk „Házigazda" elnevezéssel, melynek
lényege, hogy a kiválasztott házigazda szabja meg saját hetének programját. T e h á t az általa
megjelölt filmeket
művészéket
együtteseket mutatjuk be, az általa megjelölt témakörben hangzanak el előadások. Szeretnénk,
ha ez a kezdeményezés beválna,
ha megnyerné a közönség tetszését.
— Hogyan akarsz
informálódni a klubtagok igényei felől?
— Semmi esetre sem szervezett, vagy adminisztratív formában. Bárkit bárhol, bármikor
szívesen
meghallgatok, ha a
klubról, működéséről van szó.
Ha ez a spontán forma nem lenne eredményes, akkor nyílt fórum keretében mérnénk fel az
igényeket
— Mikortól üzemet a klub?
— Február elsejétől
működünk, de szervezett
műsorral
csak márciusban jelentkezünk.
A programokról még semmi biztosat nem tudunk mondani,
a
műsorfüzet azonban időben tájékoztatni
fogja a közönséget.
Remélem, a jövőben mindenki
megtalálja a magának tetsző műsorokat éppúgy, mint az előző
években. Végezetül, megragadva
az alkalmat köszöntöm a klubtagokat, várva, hogy több JATEhallgató lépjen tagjaink sorába,
mert a jelenlegi 2200 főt kitevő
tagságból csak 800 diák JATE-s.

— Milyen összetételű volt a
küldöttgárda?
—
összesen
ötvenhármán
voltunk meghívottak, ebből tizenhármán külföldiek. Országok
szerint két csehszlovák, két német. három olasz, hat magyar
hallgató. A magyar delegáció
tagjai az ELTE-ről, a Műszaki
Egyetemről és a JATE-ről érkezt e k A konferencia jellegét leginkább az itthoni TDK-hoz tudnám hasonlítani, az eltérések
mindössze abból adódnak, hogy
itt a tagság nemzetközi, s hogy
díjazás, értékelés nem történik.
— Ki patronálta a konferenciát?
— A Novi Sad-i Természettudományi Egyetem vállalta a lebonyolítást, a szervezést, a tulajdonképpeni finanszírozást, azonban a legkülönbözőbb jugoszláv
vegyipari üzemek vállalták. Gondolom, ezzel magyarázható az
előkelő szállás és a kitűnő ellátás.
— Vettél már részt hasonló
külföldi rendezvényen?
— Nem. Még soha. ezért voltam kissé megilletődve, mikor
angol nyelven kellett bemutatni
munkámat. Az előadások általában 15—20 percesek voltak, s
elég nagy koncentrációt igényelt e k Utazásomat egyébként dr.
Raskó János, az IV^TA Gáz-reakciókinetikai Kutatócsoport tudományos munkatársa segítette elő,
aki a munkámban is támogatott.
— Miiven munkálatok előzték
meg dolgozatod összeállítását?
— Először is másfél hónapos
méréssorozatot végeztem, amit a

JUHÁSZ GYULA
TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA
ző Főiskola klubja is. Kezdetben
rendtartási,
szervezési
problémák jelentkeztek, később viszont
a műsorok színvonala
hagyott
kívánnivalót maga után. míg végül a jelenlegi Tamási Áron klub
vezetői már a hallgatók Igényes
szórakoztatását és jó közérzetük
biztosítását tűzték kl célul. Bár
rendezvényeik
látogatottsága,
kedvel tsége még nem vethető
össze például a Tudományegye-

A Juhász Gyula
Tanárképző
Főiskola Női Kara elmúlt évi
szerepléséért elnyerte a Magyar
Rádió Kiváló Kórusa megtisztelő
címet. A dr. Mihálka György vezette kórus képviseletében Somogyi Klára, az énekkar vezetőségi
tagja vette át az elismerést kifejező oklevelet február 11-én Budapesten, dr. Faludi Rezsőtől, a
Magyar Rádió zenei osztályának
vezetőjétőL
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szakmai tapasztalatok összegzése
követett. Készülő szakdolgozatom
szempontjából is hasznos volt
ez a munka, mert a végzett mérések annak kis részét képezik.
— Milyen témakörből készültél?
— Az általam végzett mérések
a környezetvédelemmel kapcsolatosak Dolgozatom a kipufogógázban levő NO és CO vizsgálatára vonatkozott
Pontosabban
olyan katalizátor kiválasztására,
amely ezeket a gázokat nem
mérgező termékké, tehát nitrogénné és széndioxiddá alakítja.
Ez kutatásaimnak gyakorlati célja.
— Milyen helyet foglaltak el
r magyarok ebben a nemzetközi
mezőnyben?
— Sainos. ezt nem tudtam
megítélni. A résztvevők olyan
alapossággal mélvültek el szakterül »tűkben. ho<íy ezt szinte lehetetlen elbírálni. Az minden
esetre elmondható, hogy precíz,
módszeresen végzett munkálatokról számoltak be az előadók.
— Hallgattál-e valami rendkívüli előadást?
— Iaen. Pavle Savic. a Jugoszláv Tudománvos Akadémia elnöke is résztvett a konferencián.
Előadásában az é-dtestek keringésének e r e d e t r ő l szólt, rendkívüli felkészültséggel és szuggeszcióval.
— Utolsó éves vagy Miiven
elíképzel^eid vannak a jövődről'
— Hát elég bizonytalanok.
Szeretnék Szegeden maradni, de
nem sok reménvt fűzök a sikerhez. Mindenesetre me"várom a
pályásatokat, talán találok valami 1ó állást. Továbbra is kutatómunkával szeretnék foglalkozni,
bár ez, jelentős mértékben függ
leendő munkahelyem jellegétől
GEER

tem KISZ klubjával, mégis jelentős eredményekről, fejlődésről számolhatunk be.
Azok a főiskolások, akik korábban nem szívesen jártak el a
műsorokra, most állandó tájékoztatást várnak az előadásokról,
a vetítésekről, az előadói estekről. S hogy a klub vezetője és a
közművelődé"! titkár
mennyire
fontosnak tartják az Igények kielégítését, mi sem bizonyítja jobban, mint az 1978. októbere óta
megjelenő műsorfüzet. A közművelődési titkárság által kiadott, havonta megjelenő tájékoztató jelentősége egyrészt abban
áll, hogy egy helven me"találhatja az érdeklődő a -főiskola
összes rendezvényeinek időpontját és helyét másrészt, hogy
előállítási költsége minimális. A
főiskolai KISZ-szervezet ugyanis kollektív szerződést kötött a
Szegedi Nyomda KTSZ-szervezetével, melynek értelmében a főiskola kapja a műsorfüzeteket s
cserébe műsorait rendezvényeit
adja tovább a Nyomda KlSZ-fiataljainak. Emellett
korrepetálással segíti az ott dolgozó szakmunkástanulókat és a magukat
továbhképző fiatalokat. Így tehát
mindkét fél Jól jár, kölcsönösen
segítik egymást.
A főiskola KTSZ vezetőségének
és Közművelődési Titkárságának
leleményessége,
határozottsága
azonban nemcsak e téren mutatkozik meg. Evek óta vitás kérdés, kié legyen az ú j fűtőközpont beindulásával felszabaduló
alagsori helvisé? — az irattáré,
vagy a Tamási Aron klubbé. A
választ végül is a főiskolai hallgatók „erőszakolták" ki. Már az
Ifjúsági parlamenten
e'őteHesztette a KISZ-titkár a KISZ-bi-

zottság és a közművelődési titkárság által kidolgozott tervjavaslatot, amelyben a rendelkezésre álló területet megosztották
a klub és az Irattár között. Érdemleges választ azonban e fórumon nem kaptak a lelkes tervezők. De nem csüggedtek, javaslatukat ismét az állami vezetés
elé terjesztették és támogatásukat kértén. Ezzei egyidejűleg
tervük kivitelezhetőségét is felülvizsgáltatták a tervező vállalat mérnökeivel, akik az igenlő
válasz mellett a várható építési
költségeket is közölték. Az öszszeg nem kevés — megközelítően
egymillió f o r i n t Érthető, hogy
mind az állami vezetők, mind a
hallgatók összevonták szemöldöküket a szám hallatán, de a lelkes csapat továbbra is kitartott
— annak ellenére is, hogy az
anyagi fedezetet nekik maguknak kell megteremteni.
A hallgatói képviselet tehát
úgy döntött, társadalmi munkával szerzik meg az összeg jelentős részét, s a fennmaradó költségek fedezéséhez illetékes szervektől kérnek támogatást
A kezdeményezést dicséret Illeti, mert az igazi, a kollektív
összefogást példázza. Annál is
inkább, mert azok a hallgatók,
akik jelenleg legjobb szószólói az
ügynek, talán már élvezni sem
tudják munkájuk eredményét —
mire megvalósul a terv, ők már
befejezik főiskolai tanulmányai k a t A terv megvalósításához
kellő kitartást, energiát és segíttőkész fiatalokat kívánunk remélve, hogy minden
hallgató
részt vesz majd a költségeket
megteremtő társadalmi
munkában.
6 . R.

A főiskolások és a Jogászok al' kotta — antik irodalomra kiéhezett — közönség nagy érdeklődéssel hallgatta másfél óráig.
Haumann Péter: Szókratész védőbeszédét adta elő. Először gondolkoztam, színházban vagyok-e, a
pódium színpadon hallom-e az
előadást? Ezt azonban kizárta a
helyszín, a Juhász Gyula Tanárkéoző Főiskola dísztermében voltunk. Akiknek nem jutott jegy,
„egvtömegként" tódult a terembe.
Végül is a dobogó szélén találtak
helyet. Lélegzethez is alig jutottunk. Haumann meggyőzött minket, athéni polgárokat, kik hallgattuk a védőbeszédet. A nehéz
darabot feloldó beszélgetés követte, jóval 11 óra után fejeződött be a kérdések áradata . . .
Földrajzi előadó, egy üveg paradicsomital és a cseppet sem fáradt művész, valamint a bóbiskoló cikkíró. Kép az előadás
után.
— Miért egyetemistáknak,
főiskolásoknak
mondta el Szókratész védőbeszédét? — kérdezem
először.
— Mert Igénylik. Ezt nem tanítják *ehol, pedig tanulságos
lenne. Nemcsak a jogászoknak je-

lentett élményt, hanem űgy vélem mindenkinek. El lehet gondolkodni, akár hetekig is.
— Milyen véleménye alakult M
a
diákközönségről?
— Inspiráló volt Biztosan hatásosabb volt mintha csak öt
embernek mondtam volna. Az az
igazság, hogy több szünetet kellene tartani, a gondolatokat mélyen átélni. A közönség ennek ellenére nem volt izgága. Figyelmesek és mondhatom: hálásak.
— Az előadás után közel kétórás beszélgetés következett.
Ezt
szükségesnek
véli?
— Az eddigi negyven előadás
közül talán három után nem volt
beszélgetés. A közönség helyben
marad, én a színpadon állok, tehát további együttlétre még szükség van. Ez már szokássá v á l t én
szívesen egvütt vagvok az érdeklődd közönséggel, diákokkal.
Örömmel és készségesen beszélgetnék még tovább, ha az Idő
nem szorítana Az óra mutatója
azonban éjfél felé halad. Tolakodás lenne tovább fenntartani az
előadástól megfáradt kérdésekkel ostromlott művészt Elköszönünk egymástól.
— borzák —

Kiváló Kórus

Látomás...

Szeged küldötte
Nemzetközi Diákköri Konferenciát rendeztek a Novi Sad-i
egyetemen 1978. december 2225. között A szegedi Természettudományi Kar küldötte Felián
Borbála V. éves vegyészhallgató
volt

Evekkel ezelőtt szinte valamennyi
felsőoktatási
intézményünk vezetősége arra törekedett, hogy jó színvonalú és a
hallgatók között kedvelt KISZ,
vagy ifjúsági klubot hozzon létre. A törekvés legtöbb helyen
megfelelő eredményt hozott, néhol azonban sikertelen
próbálkozásnak t ű n t Ezekhez hasonlóan küzdött létével hosszú ideié a
Szegcdi Juhász Gyula Tanárkép-

Földrajzkutatók új tanulmánykötete
Az Acta Geographica
1918, a
földrajzi tanszékek legújabb kiadványa 13 szerző kutatási eredményeiről ad számot Az orosz,
angol, illetve német
nyelven
közzétett tanulmányok a természeti és gazdasági földrajz témáinak széles skáláját ölelik
fel, melyek közül néhányan az
alaokutatás
körébe
tartoznak,
számos elemzés pedig a gyakorlathoz lazábban, vagy szorosabban kancsolódó
eredménynek
ad nyilvánosságot. A mintegy 140
oldal
terjedelmű,
gazdagon
illusztrált tanulmánykötet
első
cikkének szerzője Krajkó Gyula, aki Szeged fejlődésének fő
*endenclá't a sze<?°d| aa-tinm"ráció múltbeli sajátosságait és
fejlődési perspektíváját
mutatja be.
Abonyi Gyuláné:
Élelmiszergazdaságunk regionális f e j ő d é sének és fejlesztésének néhány
kérdése című tanulmánya
az
élelmiszergazdaság
regionális
fejlődését vizsgálja a komplex

területi
fejlődés szemszögéből.
A grafikus ábrázolás néhány úl
eleme című munkájában Abonyi
Gyuláné a korszerű számítógépes
módszerek ábrázolást eljárásainak körét gazdagítja.
A falusi ipar főbb sajátosságalt Barta
Györgyi
tanulmánya
mutatja be. Tóth József és Rakonczai János munkája Békéscsaba—Gyula—Békés térségének
koordinált környezetgazdálkodásának szükségeségét bizonyítja.
Krajkó Gyula és Abonyi Gyuláné: A gazdasági körzetek taxonómiai felépítése és kapcso'ata a
regionális tervezéssel című dolgozata a körzetkutatás elméleti
eredményeinek gyakorlati hasznosítási lehetőségeit t á r j a fel
Mészáros Rezső és Rudi József
tanulmánya a természeti adottságok néhány elemének gazdasági földrajzi értékelését adja a
Dél-Alföld példáján.
Német Ferenc a kiskunhalasi
mikrokörzet
munkaerőmozgásá-

nak sajátos jellemzőit
mutatja
be. Jakucs László: Fizikai, földrajzi és geológiai
szempontok
i magvarországi Dél-Alföld szénhidrogén kincsének felkutatásához című tanulmány pedig
a
természeti-földrajz
szintetizáld
tevékenységének
népgazdasági
jelentőségét tárja fel.
Andó Mihály tanulmánya
a
DK-Alföld felszíni vizeinek fizikai, földrajzi problémáit elemzi.
A szerző másik
munkájában a
természeti adottságoknak a gazdasági fejlődésben betöltött sze-epét mutatja be a DK-AlföH
példáján. Fehér József munkája
a Magvar Alföld gázos vizű ártézi kútjaival kapcsolatos vizsgálatainak eredményeiről ad számot.
Mezősi Gábor és Bárány Ilona:
Karsztmorfometrikus
vizsgálatok az Agg'eleki h e g y s é g e n cí-nű tanulmánya »edig a ka-sztosodási korrózió fel'ételét e'emzi
a klimatikus hatótényezők oldaláról.

Dolgozószobánkról
a Könyvtárról
Miért jársz ide? — ezzel a
kérdéssel fordultam az Egyetemi
Könyvtár társalgójába lépő hallgatókhoz, mert mostanában mint. ha kevesen vennék tudomásul,
hogy a könyvtárak csendjébe valahogy nem illik a hangos szó, a
lármás társalgás. A válaszokból
r e m akartam semmiféle statisztikát kierőszakolni, pusztán arra
voltam kíváncsi, hány ember jön
ide dolgozni, olvasni, tanulni, s
hányan jönnek csak baráttal, barátnővel beszélgetni, társalogni.
A válaszok körülbelül Így hangzottak:
— Hogy-hogy miért? Tanulni.
— Na, mit gondolsz?... golfozni.
— Nem én járok ide, hanem
„anyu", ö mindig itt magol.
— Ma fejeztem be a vizsgáimat, csak olvasgatni jöttem.
— Itt tanulnak a barátaim,
«sak benézek hozzájuk.
A többség tehát tanulni,
dolgozni jön a könyvtárba,
mégis
akad néhány ráérő,
beszélgetőpartnert kereső hallgató. Pedig a
csöndre, a fegyelmezettségre nagy
szükség lenne. A Tudományegyetem Könyvtárának olvasóit nemcsak a JATE és a Tanárképző
Főiskola hallgatói látogatják, hanem orvostanhallgatók is. Így
számolva mintegy 5000 főt tesz
ki a hallgatói tábor. A könyvtár
azonban csak 220 férőhelyet tud
biztosítani olvasótermeiben.
A
folyóiratolvasó befogadóképessége
sem nagyobb, mindössze 45 diák
tud egyszerre dolgozni. A szűkös
helvviszonyok miatt telt házzal
működik a könyvtár vizsgaidőszakokban is — érthető hát,
mennyi bosszúságot okoz egy-egy
fecsegő, nevetgélő
csoport,
egyegy hangoskodó társaság. A hallgatói fegyelmezetlenségről, s a
hallgatók által elkövetett visszaélésekről kérdeztük dr.
Németh
Zsófiát, az Egyetemi Könyvtár
Olvasószolgálati osztályvezetőjét.
— Milyen különbség észlelhető
a
könyvtár
látogatottságában
szorgalmi, illetve vizsgaidőszakban?
— Szorgalmi Időszakban a hétközi és a hét végi nyitvatartás
nem eléggé kihasznált. O k t ó b e r november hónapokban például a
220 főt befogadó olvasótermet
szombatonként 180, vasárnaponként 80—90 hallgató látogatja.
Ezzel szemben vizsgaidőszakban

Ötödéves arasz szakos lévén
négyhónapos részképzésen
voltunk Moszkvában. Ez idő alatt
ki Tallinba, ki Szibériába jutott
el. Nem mintha engem nem
vonzott volna a Bajkál-tó és vidéke, vagy észt nyelvrokonaink
bűbájos, hangulatos kisvároskái,
de valahogy a —20°C-os hidegtől
inkább melegebb vidékre vágytam, és úticélul a Kaukázust választottam, közelebbről is Grúziát

Szakartvéló
Csodálatosan gazdag és napfényes földjüket maguk a grúzok
Szakartvélónak hívják, s az idegenek m é r is mesélik a legendát:
hogy az Ür 6 nap alatt teremtette meg a világot. S a hetedik
napon, amikor éppen pihenni
készült megjelentek nála a grúzok, és részüket követelték. Az
Ür bizony zavartan vallotta be,
hogy róluk megfeledkezett De,
hogy bűnét jóvá tegye, így szólt:
a Földet felosztottam, m á r csak
az a darabka maradt, amit öreg
napjaimra félretettem magamnak. Legyen a tiétek.
Egy másik variáció szerint a
„földosztáskor" a grúzok is sorbaálltak. és olyan csodálatosan
énekeltek, hogy az Ür előre szólította őket. és földjének egyik
legszebb darabkáját adta nekik.
S joggal büszkék a grúzok hazájukra, melynek nagy részét a
Kaukázus kopár-vad hegyei borítják, ugyanakkor gazdag legelők. termékeny szántók is találhatók.
Mivel manapság egyre többet
hallunk az esetleges oszét—magyar nyelvrokonságról, léptennyomon keresem a magyar vonatkozású dolgokat, s idézek a
Csodaszarvas regéjéből:
„Értek vala éjszakára
Kur vizének a p a r t j á r a ;
Folyóvíznek partja mellett

csak a nyitvatartási idő meghoszszabbításával tudjuk biztosítani
a férőhely-növekedést. Mivel a
hallgatók 5—6 óránként váltják
egymást — ennyi az átlagos „tűrőképességük" —, nem elviselhetetlenül zsúfoltak a termek. Igaz.
az átmenő forgalom kissé zavaró,
de ez a termek szerencsétlen
alaprajzából adódik.
— Szükség van-e a hallgatók
fegyelmezésére ?
— Általában nem élünk a fegyelmezési joggal. Ennek elsődleges oka, hogy baráti kapcsolatot szeretnénk kiépíteni a hallgatókkal, mert a könyvtár elsősorban „értük" van. Nem fegyelmezünk azért sem, mert feltételezzük a diákokról, hogy dolgozni jönnek ide, s hogy tisztában
vannak az itt elvárt magatartási
normákkal. Kétségtelen, a könyvtár a hallgatók társas életének
egyik színterévé vált. Ez a tény
örvendetes, hisz azt bizonyítja,
látogatóink szívesen járnak ide,
nemcsak munkakényszerből. A
probléma ott kezdődik, amikor a
hallgatók visszaélnek ezzel a lehetőséggel.
— Olykor ki-kicsempésznek a
hallgatók könyveket. Mekkora
kárt okoznak ezzel?
— Sajnos, elég sok könyv tűnik el. Egv-egy év végi állományrevízió alkalmával átlag 60—70
kötet hiányzik az olvasóteremből.
S mert mi elsősorban sokfélét és
nem sok példányt szerzünk be,
nem egvszer pótolhatatlan érté.
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Egy vizsganap emlékei
1979. január 24. 8 óra
a „Juhász Gyula" Tanárképző Főiskolán
Érkeznek a vizsgázók!

kek tűnnek e l Szintén gyakori
eset a könyvcsonkítás. Szeretném
felhívni a hallgatók figyelmét arra, hogy mindennap 16 óra 30
percig ingyenes fénymásolást vállalunk. Aki tehát úgy látja, nincs
már ideje a hátralevő oldalakra,
az fáradjon be hozzánk, s pillanatokon belül megkapja a másolatokat.
— Milyen szolgáltatásokkal segíti még a könyvtár a diákok hatékonyabb munkáját?
— A már említett fénymásolási lehetőség mellett számológépek
is igénybevehetők olvasótermeinkben. Diákköri munkát végzők
vagy
szakdolgozók
kérhetnek
könyvtárközi
kölcsönzést
is,
amennyiben ez indokolt. Megrendelik a szükséges irodalmat s
mi vagy hazai, vagy külföldi
könyvtárakból megkérjük. De tulajdonképpen az állománybővítéstől a biztonságos használatot
elősegítő ú j ruhatári rendszerig,
mindennel a diákok érdekeit szolgáljuk. Nem hivatalként állunk a
hallgatókkal szemben, hanem egy
értük működő „műhelyként". Nem
szeretjük a bürokratikus módszereket, de a fegyelmet és a szellemi közvagyon tiszteletét elvárjuk
az egyetemistáktól. Ez közös érdekünk, hisz az igazi műhelyhang u l a t az alkotó munka, az eredményes tanulás csak ilyen körülmények között valósulhat meg.
Kívánatos lenne, hogv a hallgatók is erre törekedjenek!
G. R.
'ijfc

A hallgatók félóránként szinte
óraműszerű pontossággal jöttek,
így nem kellett
várakoznlok,
nem kellett fölöslegcsen izgulniok Három társuk már korábban levizsgázott, közülük kettő
jelesre, egy későbbi
időpontra
halasztott, de jött három tőlük
eltérő szakpárosítású hallgató is.
A vizsgák gyorsan peregtek,
elegendő volt a felkészülési idő.
Egy szigorlatozó mellett három
készült. Alaposan át tudták gondolni mondanivalójukat. Lehetőségük volt az összefüggések, kapcsolatok keresésére. A hallgatók,
az általuk kihúzott szigorlati kérdésekre pontosan és kellő tartalommal adtak feleletet.
Feleletükön nemcsak a kötelezően előírt tankönyv anyagrészei,
hanem az ajánlott irodalmi részek
és az előadások atmoszférája is
érződött
Nem hiába ültek az előadásokon
és nemcsak ültek, hanem dolgoztak is. Nem volt katalógus az év
folyamán, nem volt kényszer ott
ülniök és mégis tették. Azt hiszem nem érdemtelenül.
A vizsgán öröm volt visszahallani volt mesterem Ábrahám professzor „hangját", vagy az ugyancsak .meghívott és előadást tartó
Greiswaldi professzor gondolatait
s természetesen sajátomat is.
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A vizsganapot ők választották,
s a sorrendiséget Is egymás között döntötték eL

Egy óra körül bizony már korogni kezdett a vizsgázó és vizsgáztató gyomra egyaránt. Különösen, ha a reggeli falatok sem
nyertek bebocsájtást, mint ahogyan ez ilyenkor lenni szokott.

1

A folyosó légköre felszabadúltabb volt. zsibongása fokozódott.
•Megnyugvás, a végzett munka j ó
érzése vált úrrá a jövő tanárai arcán. Talán az eredményt aggódva

Polgár Katalin?

A Kaukázuson
a Kaukázuson
Paripájok jól legelnek.
H a j vitézek! H a j leventék!
Micsoda föld ez a vidék,
Hol itt a nap száll keletre?
Nem, mint máshol, napkeletre?"
Folytatva a magyar vonatkozású dolgokat, a vendégszeretetükről kell legelőször is szólani,
mely nem ismer határt. A vendégekért mindent megtesznek!
Bármilyen szűkösen is laknak a
háziak, természetes, hogy a vendégnek külön szoba jár. S ha ráadásul magvar az illető, büszkén
veszik elő kis házi könyvtárukból
a XII. sz.-ból való eposzok, ,A
tigrisbőrű vitéz". Zichy által
illusztrált példányát. S ekkor
fény derül arra is. hogv miért
vártak úgy, mint a Messiást.
Vendéglátóm,
Udari.
ugyanis
ezekkel a szavakkal veszi elő
féltett kincset: „Az eposz számtalan kiadást m<»«ért! Minden
kornak a legkiválóbb m i l v ^ e i
illusztrálták, de a eróziók lelkületét éppen e w „idegennek" sikerült a legtökéletesebben visszaadnia. E^tfrt vártunk, hogy gyere,
hogy találkozzunk vésre egy
magyarral, és meglássuk, vajon
ténvleg olvan ló emberismerő és
mélv érzés l e k e. mint ahogy
az Zichy illusztrációiból kitűnik".
S ez a magvar vonatkozású bók
korántsem maradt egyedül, hamarosan e«ész sereg csatlakozott
hozzá. Mintha — jó diákhoz
híven — készültek volna Magyarországból! Pedig nem így

innen,
túl...

v o l t mert a legváratlanabb helyeken felbukkanva is hasonló,
kellemes meglepetésben volt részem.
Természetesen a bókok mellé
kitűnő borokat is kínáltak, tálaltak hozzá sok paradicsommal
és zöldségzölddel készült csirkepaprikást. valamint harcsot bárányhúsból és különleges zöldségekből készült kitűnő levest
aztán hacsapurit, tatarit és khadart. Természetesen illett megkóstolni a különlegesebbnél különlegesebb gyümölcsöket is; a
hurmát és karaljokit. a szőlőnek
és almának százféle változatát,
valamint az eddig csak a rábaközi hímzésekről ismert gránáta l m á t Ez utóbbi kiválóságáról és
főleg gyógyító hatásáról egyre
többet beszélnek manapság. A
mi fekete ribizlinkhez hasonló
vérképző hatása van. elsősorban
operációk után orvosi recept írja
elő fogyasztását. A grúz Hadiúton tett kirándulásaink során
a fáját Is megláthattuk.
Egyébként egy ilyen kirándulásunkhoz kapcsolódik a Regében
m á r említett Kura
folyóhoz
kapcsolódó egyik legszebb élményünk is. A Kúrával nemcsak
Tbilisziben találkoztunk, hanem
a fővárost elhagyva egy jó darabon a medrében haladva értük el a Guduári-hágót, majd az
Aragva völgyében folytatva az
utat értünk el Mchetába, az ősi
fővárosba Az V. sz.-ból való gö-

rögkereszt alaprajzú gyönyörű
templomok, a mi szűrrátíétjeinkhez hasonló mintázatú faragott
kövek, ősi épületeik külső falán
életfát ábrázoló reliefek. És
mindenütt lelkesen mesélnek az
emberek, lenyűgözően
ismerik
városuk páratlan építészeti emlékeinek történetét, jelentőségét.
Semmi honvágyunk nincs, az
ember mintha otthon járna. Az
esti vendégségben is pergő a társalgás. derűs, vidám a légkör,
sőt még hangfogót is kell feltennünk a kis Yerikó miatt, aki a
szomszéd szobában egy jellegzetesen grúz bölcsőben, akvaniban
próbál elszenderedni.
Mamája,
Manana, bevisz hozzá és lelkesen magyarázza, hogy ez nem
akármilyen bölcső. Épp úgy félkör ívű lábakon ring, mint a
miénk,
csak
éppen
bölcsője
nincs, helyette sima deszka köti
össze a két végét, erre fektetik
rá a gyereket éjszakára. S ráadásul le is kötözik. Még pedig
úgy, hogy még a teste mellett
kinyújtott kezét is beborítják a
mi fáslinkhoz hasonló kötözőanyaggal. Barbárság — mondja
rögtön egy civilizált európai.
Kár ezt gondolni, sőt még vitába
rzállni is kár. Manana a világ
legtermészetesebb hangján máris
hozzáteszi: „éjszaka a gyereknek
nyugalomra van szüksége, teljes
nyugalomra. Nem kell. hogy még
a kezével is hadonásszon, attól
különben is tudat alatt nagyon

váró szülők arcán nem
derüli
m é - mosoly, bár lelkük mélyén
ők is bizakodtak, Ismerve gyermekeik
szorgalmát,
becsületes
munkavégzésüket
Igen! Délután kettő óra múltl
Elérkezett az „Állatrendszertan
és élettan" szigorlat eredményeinek kihirdetése, a tizenöt zömmel
(tizenkettő) biológia földrajz szakos II. éves hallgató részére.
A felsorakozó hallgatókhoz, akik
az eredményhirdetést várják, nehéz szavakat találni. A vizsgáztató is meghatódott!
A 4,4-es szigorlati átlageredmény
jó-jó, szép, de nem fej» •
zi kl egyértelműen azt, amit ez A
kis csoport tett szorgalmával,
odaadó munkájával, ezért
az
örömért, ezért a boldogságért.
Ez a megérett gyümölcs nem
„férges", betegségektől is mentes;
valódi termés. Bár a vizsgázók
között csak egyetlen férfi volt,
mégis elmondhatjuk a költő szavával „Ez jó mulatság, férfi munka volt!"
Ez az öröm tartalmában több,
amely nemcsak a vizsgázót, hanem
a vizsgáztatót is mély érzésekkel
tölti eL Ezek az érzések azok,
melyekről sokat beszélnek, beszélünk, s tartalmában aránylag mégis ritkán kerülnek az egymásmellettiség viszonyába. A hallgatókért kell dolgoznunk; a hallgatóinknak pedig a még tartalmasabb jövőért A hallgatók jobb
eredményeiért dolgozni nemes feladat, hivatás; elkötelezettséget
jelent, de megéri!
Ez az igazi munka, amely az
öröm mellett a kölcsönös felelősséget is megmutatta. Megmutatta
az órán és a vizsgán egyaránt. Ez
az egységes szellem és akaraterő
győzhet le akadályokat és segíthet
újabb eredményekhez.
DR. TANCZOS JÖZSEF
főiskolai docens

megijed." Még nem döntöttem
el egészen magamban,
hogy
gyermekem ringatásában vajon
követni fogom-e a grúzok példáját, amikor is arra gondoltam,
hogy valami mégis csak van ebben az akvaniban, hisz a grúzok
között éppenséggel nem jellemző
a nyomorékság, ellenkezőleg n a gyon szép tartásúak, s bizony a
nőknek sincsenek olyan gondjaik. hogy hogy is kéne lefaragni
azokat az „ülőpárnákat".
Visszamegyünk a társasághoz.
A gazda t éppen bort tölt és ezután természetesen tósztok következnek. Soha egyetlen kortyot
nem láttam náluk tószt nélkül
inni. Azt sem számoltam soha,
hány tószt is hangzott el egy
este. csak azt tudom, hogv n é g y öt liter bor simán elfogyott egyegy esti társalgásnál, s minden
egyes poháremelésnél mindenki
— mint egy szülptett szónok —
elmondta a maga kis köszöntőjét.
Általában nem jellemző, hogy a
vendégnek is kell ilyen tósztot
mondania. De úgy látszik ma
különleges világnap van, mert a
házigazda felkér, hogy mondjak
tósztot. Gondolkodom, mihez is
kezdjek, hisz ittunk m á r a barátságra. szerelemre, napfényes
földjükre, viharos történelmükre.
Türelmetlenül váriák a folytatást, amihez az előző pohár borok adnak egy kis bátorítást:
igyunk
az őseinkért,
igyunk
mindazokért, akik megtanítottak
minket arra. hogy. emlékezzünk
raiuk és példát vevvünk életükből, s azokért, akik lehetővé tették nekünk, hogy ilyen vidáman
itt ülhessünk, és élvezőik egymás- társaságát. Fölemelik poharukat és szinte egyszerre mondják: igazi grúz tószt volt
Egy újabb kedves bók,
ami
után ismét elkezd motoszkálni
az emberben a kérdés: honnét
a lelki rokonság?
(Folytatjuk.)

Bemutatjuk

szakosztályainkat

A JATE SC kézilabdázóiról
A következő félévben rendszeresen jelentkező sorozatunkban intézményeink sportegyesületéinek
kiemelkedő
munkát
végzett szakosztaiyát kívánjuk
bemutatni. Elöljárójában megjegyezzük: a szakemberekké} közös értékelésben a velük szemben felállítot' mérce — lévén
szó elsősorban tömegsportcélokat szolgáló klubokról, sportkörökről — természetesen eltér
azoktól
a
követelményektől,
amelyeket a sportéletben a minőségi vagy élsportolókkal szemben támaszthatunk.
Eddig elért eredményei és
közösségi tevékenysége alapján
« JATE SC kézilabda-szakosztályát vettük előre a bemutatásban. A szakosztály, a tudományegyetemi
sportklubbal
együtt, három esztendővel ezelőtt alakult meg, s ma már a
legnépesebbek közé tartozik: a
férfi és női csapatban együttesen
53 igazolt versenyző sportol.
A
kézilabdázók
munkájáról
folytatott beszélgetésünk során
dr. Baláspiri
Lajos
dpcens.( a
szakosztály elnöke elmondta, a
kezdet szerencsés volt: a férfi
együttesben már a legelején sok
jó képességű, a sportágat szívügyének tekintő játékos jött öszsze. Ez. valamint Lengyel Géza
testnevelő tanár hozzáértő, kiváló edzői munkája nagymérték-

ben meghatározó volt a csapat
továbbfejlődésében. Már az első évben benevezték a gárdát a
városi
kézilabda-bajnokságra,
amelyben egyáltalán nem vallottak szégyent. A további előrehaladást
bizonyítja, hogy az
elmúlt bajnoki szezonban a fiúk
a harmadik helyen végeztek.
E-mellett részt vettek és sikeresen szerepeltek az egyetemi-főiskolai országos bajnokságokon, a
Tudományegyetemek Tömegsport
Kupáján, a két éve először megrendezett
Kézilabda
Egyetemi
Kunán. valamint más egyetemek
közötti sportrendezvényeken is.
Pedig volitak nehézségek is hiszen a vizsgaidőszakok és az
iskolai szünetek miatt sűríteniük
kellett a programot. így hétköznapokon is játszottak bainokl
mérkőzéseket. Ami a jövőt illeti,
a célkitűzés: a megyei bajnokságba való feljutás. A szakosztály vezetőinek véleménye szerint a játékosok tudása, képessége alapián erre minden lehetősé? ad^tt — két éven belül. Az
elképzelést az egyetemi sportegyesü'et is támogatja.
A női kézilabda-csapat esetében egészen más volt a helvzet
az indulásakor. A lányok közül
legtöbbén mé? csa.k ismerkedtek
a kézilabda alapelemeivel, s bizony b a j volt a szor^lomfftal is:
elés kevesen látogatták r^nds-^resen az edzéseket. Nem csoda

Természet és társadalom
tem olvasóit terhelni, hogy részOlvasom a hirdetőtáblán
„A
letesen elmélkedjek itt a terméJuhász Gyula Tanárkévzö
Főszet és a természetes összefüggéiskola Természetjáró
Szakosztásein, meg azon, hogy milyen kaplya 1979. január 24—28. között
Kisirtáspusztán
(Börzsönyben) csolatban áll az elidegenedés és az
eldologiasodás elleni bonyolult
túrát tart", örömmel figyeltem
fel rá, hiszen ilyen alkalmakkor küzde'em a természet újrafelfea tanárjelölt hallgatók közvetlen dezésével.. De talán hasznos „feltényt,
k a p c a e ^ b a * . Jserylnek „a termé- fedezni" néhány, olyan
szettel, s ez a kapcsolat majdani amikről nyílván az o'vasók is
tanári-nevelői munkájukhoz is tudnak, de amikről ta'án nem
adhat segítséget A természettől •gondolkodtak el. Hiszen a prolevaló elszakadás nem mai prob- tárforradalom első, nagy kidolgoléma. Balázs Béla válogatott ta- zója Kari Marx is szerelmese
a természetjárásnak. Nemnulmányaiban és cikkeiben (Ko- volt
a kor neves polgári tudósuth Kiadó) olvassuk azt az írást csak
nevették ki őt ezért a „bogais, amelyet a kiváló magyar esz- sai
ráért". hanem lelkes munkástéta 1922-ben Rosa Luxemburg forradalmárok
ls. Csodálkoztak
(akkoriban nyilvánosság elé ke- azon, hogy Marx — ha csak terült) „Börtönlevelei"-nek
szen- hette. ha csak volt ideje rá —
telt. Ebben a kis tanulmányban mindig kirándult és a felhők
— többek között — arról ír Ba- játékát az égen éppen úgy élvezlázs Béla. hogy bátor tiltakozá- te. mint egy virággal parázsló
sáért a Breslaui börtönbe zárt és rét illatát. Akadtak olyan forrahalálos ítélettel is fenyegetett dalmárok, akik egyenesen megforradalmár asszonyból az a te- b o t r á n k o z t a t n a k tar'ották, hogy
nyérnyi felhő, amit két háztető a „társadalmi problémák szerelközött, az a három fűszál, melyet mese" — ahogy Mehring neveza börtönudvar kövei között lát te őt — komolv társadalmi törés az a két madár, amely az ab- vények felfedezője, úgy hancúrolakához látogat a természettel zik a természet zöldjén, mint
való mély, szerelmes összenőtt- egy kisfiú. Marx azonban — töbségnek olyan mámoros megnyi- bek között — éppen azért volt
latkozását váltja ki, hogy Swin- igazabb forradalmár a többiekb'urnetől Szent Ferencig párját nél. mert nem látott ellentmonkérdésekkel
kell keresni. Balázs Béla «— R. L. dást a társadalmi
más leveleire és egyéb dokumen- való foglalkozás, a társadalmi
tumaira utalva — arra is rámu- forradalommal val«S elkötelezetthangulatok
tat, hogy e tudós és harcos egyé- ség és a természeti
f
niség természetrajongását nem él-=zAse ;kKz,öt .
egyszerűeri az váltja ki, hogy
És Lenin? Sokszor és sokat
éppen börtönben van. Hanem
„aki ennyire kívülről, a szűz ter- járt vadászni, s közben végtelen
mészet partjáról tudja nézni és szeretettel gyönyörködött a terszenvedni a társadalmat, az nin- mészet harmonikus rendjében.
csen benne, fogva és elfogulva". Neki is voltak „szuper-forradalBalázs Béla arra ls utal, hogy mi" kritikusai, akik nem értetolyan ember, aki nem tudja kí- ték meg, hogy a természet partvülről ls nézni az emberi társa- járól miért lehet jobban áté'ni az
dalmat. az nem is tud igazán el- emberek bajait és átgondolni
ezeket orvosolhatja. Elgonigazodni benne. Sem a társadal- ami
hogy a „természet
mi gyakorlatban való „állandó dolkoztató.
és a társadalom köveés teljes elmerülés" sem pedig az partjain"
zett útjain való közös sétát' mi„állandó és puszta absztrahálás" lyen örömmel fedezték fel azok a
nem értetheti meg a társadalmat. na-rv e'mé'eti és gyakorlati fo-A „szűz természet partjai"-ra va- radalmárok. akiknek örökségéló hivatkozás egyszerre jelenti ben még mindig van „felfedezni
azt, hogy R. Luxemburg nem te- va'ó".
kintette öncélúnak sem a tá-saA társadalomban élő minden
dalmat, sem a forradalmat! Éppen ezért tudo f t olyan követke- embernek külön-külön meg kell
zetes és elszánt lenni, amikor az teremtenie a harmóniát maga és
impe-ializmus tüneteit és lénye- a természet között. Ha fiata'on
gét megraizolta. amikor a népet született meg ez az összhang,
az imperializmus elleni harcra annál szerencsésebb és boldohívta, mert mindvégig ott élt gabb az. ember. Ez^rt ls éreztem
' benne a gyöngédség i-íénye. a féltő örömet a hirdetés olvasásaNemcsak maguknak de a
vágy, hosv az emberek élvezhes- kor.
jövő nemzedékeinknek is őrzik a
sék „az é'el természetes örömét szirmokat.
és a természet örömét adó éleDR. r S ' ^ M ^ W A GYÖRGY
tet. (R. L.).
főiskolai adjunktus
Nem kívánom a Szegedi Egye-

hát. hogy az első évben meglehetősen szerényen szerepeltek a
városi bajnokságban. Nagyobb
változás egy esztendő után következett be. a miikor Gyarmati
Lajos kézilabda-szakos testnevelő tanár vette át az együttes edzéseinek irányítását. Ezzel hoszszú távra megoldódott a szakmai
vezetés kérdés, s az úl edző hamar megtalálta a megfelelő hangot is a lányokkal. A fejlődés
megmutatkozott abban is. hogy
me®szfint a korábbi „foíhíias"
edz*si4to«ratás
s olvan csapat
1öt+ létre. am°tv a baino<*s.ágba.n
elérte a közéoszínvonniat sikerült megfelelő I4ték«+fl»»st kialp>í+aml A l««iohh eredménvt
a lányok az idén té'en me"rendezett városi t«rem -ho lnoksá"<yn
érték el. ö t csapat közül a második hőidet S7«>rez.ték me®. raaíuis
mfioé
a városi hainoks á r t a n előttük levő együtteseket
Is. A tervek szerint a le?közelebht rAl hogv a "Járda a vám*
leelobb öt pspnnta köz* VerflUöm
Végül amiről a besz.*l«etá«ben
nem volt szó: a siVerekben
eredményekben nasrv része van
a szakosztályon belü'i <ó kapcsolait/oVnfl-k vezetők edzők és játékosok között. A mé<? jobb saerenléshez pedig lelkesebb és
nem utolsó sorban nagyobb számú szurkológárdára lenne szükség!
(szalay)

Bajnokságok
A kecskeméti Kertészeti Főiskola sportcsarnoka volt a színhelye az Országos Egyetemi és Főiskolai kosárlabda-bajnokság
első
fordulójában lebonyolított Kecskeméti Gépipari és
Automatizálási Műszaki Főiskola—József Attila Tudományegyetem
férfi csapatai küzdelmének.
A végig Izgalmas és színvonalas mérkőzésen a szegediek lelkes, helyenként valóban jó játékkal, megérdemelten győzték le a hazai
együttest, 69:58 arányban.
A JATE férfi kosárlabdázóinak
sikere annál is figyelemre méltóbb, mivel az együttes először
szerepelt
tétmérkőzésén
Ilyen
összetételben. A csapat legjobb
dobói voltak: Kecskés 27. Aradszki 22, Szrnka 14 ponttal. A bajnokság második fordulójában a
JATE férfi kosárlabdacsapata a
budapesti Ybl Miklós
Építőipari
Műszaki Főiskola B együttesével
találkozott február 14-én, a Ságvári Gimnázium tornatermében.
A szegedi gárda végig egyenletes
teljesítményt nyújtva kilenc ponttal (63:54) bizonyult jobbnak ellenfelénél.

A férfi kosárlabdázókhoz hasonlóan sikeresen vette az első
akadályt a felsőoktatási Intézmények országos bajnokságában
a JATE női röplabdacsapata. Az
együttes február 4-én a Szarvasi
Óvónőképző csapatát fogadta és
3:0-ra nyert. A Szarvason lejátszott visszavágó mérkőzésen is a
szegedi egyetemisták győztek, 3:1
arányban.

Fogászok s (táborban
Hosszan tartó szervezés és elő
készület után január^ 12-én indult útnak fogorvostanhal'gatókból és oktatókból álló kis csoportunk, hogy meghódítsa a lomnici
csúcsot, annak könnyebben illetve nehezebben járható sípályáit
Az utazás nem okozot* meglepetést sem a kocsival, sem pedig a
vonattal érkezőknek, csupán a
szállásunk volt a vártnál jobb.
A megérkezést követő napok fő
programja — célunknak megfelelően — a síelés volt. Természetesen voltak, akik még most
ismerkedtek a léccel, a síelés
alapelemeivel, a tanulásban szerencsére nagy segítségünkre voltak lelkes oktatóink is. A gyakorlottabbaknak
sem
volt azért
könnyű,
bizony
igyekezniük
kellett, hogy elkerüljék a kisebbnagyobb eséseket. Megragadó volt
a változó időjárás is: a felsőbb
szakaszokra merészkedőket fényes és meleg napsütés várta —
itt még a hatalmas bukások is
kellemesebbnek tűntek. Alul viszont minden felhőben úszott, s
így az orrukig is alig láttak az
odaérkezők.

Esténként a vacsorát követően,
ki-ki szakadt nadrágját varrogatta voltak akik
meghúzódott
bokájukat, térdüket
ápolgatták
vizes borogatással. Akiknek pedig ezen felül maradt némi erejük, megízlelhették az olcsó szlovák sört Persze, ha táncról volt
szó. hamar felvidult a társaság,
akár hajnalig ls ropták volna a
fiúk-lányok.
Sajnos, elég gyorsan elérkezett
a hazautazás napja amit az öreg
Tátra is megkönnyezett. Ugyanis
ezen a napon patakokban ömlött
az olvadt hóból származó víz.
Itthon Ismét a munka várta azokat, akik két vizsga közötti pihenésnek szánták a kirándulást
Tapasztalha'ták,
milyen
nehéz
újra elmélyülni a tudomány világában. Szerencsére ez csupán a
kisebbség v o l t . . .
Minden esetre a testmozgáson,
á friss levegőn kívül a sítábor
kiválóan alkalmas volt egymás
jobb megismerésére, a társaság
összekovácsolására.
VARGA

ANDRÁS

Mikor jön ki
a medve ?
A tél a sport világában
amolyan átmeneti időszaknak
számít
Az élsportolók számára a legtöbb
sportágban a kemény
alapozás,
az év nagy versenyeire való felkészülés ideje ez. Az egyetemeken és főiskolákon viszont — elsősorban a hathetes
vizsgaidőszak
miatt — teljes az „uborkaszezon",
kihaltak a termek,
pályák. Decembertől
márciusig,
eltekintve
néhány kisebb
jelentőségű
rendezvénytől, a tömeisportélet
legnagyobb esemámriit
érelfc óta a
hazai, illetve
külföldi
sítáborok
jelentik.
tta' azokban most, 'februárbén.
a vizsgaidőszak
befejezése
után
néhány héttel, valaki veszi
magárak a fáradságot, s sorra végigjárja az egyetemi
svortválvákat. tornatermeket,
ezeken a helyeken bizony csak a
„megszállottakkala
sportot igazán szeretőkkel találkozhat,
olyanokkal,
akik rendületlenül rőják a közöket. emelgetik a súlyzókat, aimnasztikáznak,
esetlen
asztaliteniszednek, kosárl"brf áznak — törődve enészség"'ckel,
élvezve
a
játék örömét. Ók, persze, nemcsak most. februárban iönnek elő
jól fűtött szobáikból eov kis testfelfrissítésre.
A rendszeres
mozgásra. a játékra a leanaanohb tanu'ás kőzhet is szakítottak időt
m.anuknak. Sajnos, ezek a lánvokfiúk a szinte elenyé'-ő
kl'ehhtighaz tartozn"k. A többiek?
Nos,
ők á v*zsnák után is inkáhh <j
ném fal körött a m"len
heh/iséae'-hen maradnak.
P*nyndtsáor*l. állandő lavertséaről
vadászkodnak. arról, hooy a naav haitáe u'án miliion rossz a k'ó-érzetük. Enwk ellenére elletik
az
..unrándozást",
mondván:
nem
nekik, komoly felnőtteknek
való
az. A sok üléstől elzsibbadt testrészeket felfrissítő iáték. mozgás
helyett elsősorban
lustálkodással
igyekeznek kipihenni az előző hetek
fáradalmait.
Amikor erről beszélgettem
a
magukat
kényelemszerető
többséghez soroló társaság
tagjaival.

a következőkkel
védekeztek:
hogyan és miért sportoljanak
éppeh
ők télen, amikor ebben az időszakban az általuk kedvelt sportágakban nincs hol gyakorolni, edzeni. Ugyanakkor a téli
sportok
őket jobbára nem érdeklik. Síelni nem tudnak, a
szánkózáshoz,
a korcsolyázáshoz
(amennyiben
lenne rá lehetőség'.) ma már túlságosan öregnek érzik
magukat
Elmondták, hogy a
sportszervezők munkájával sincsenek
meg•
elégedve,
különösen a téli időszakban nem. Persze — ismerték
el Végül is valamennyien —, bennük is . van jócskán hiba.' .Ügy
érzik, teljesen hozzászoktak
már
a kényelmes élethez, s ez nemcsak télen van így.'hanem — tw •
lajdonképpen egész
esztendőben.
Pedig szinte mindegyikük
jól emlékszik azokra a régi időkre, amikor hos'zú délutánokat
töltöttel
a pályákon alig lehetett hazaparancsol~*i őket. Emlékeznek
arra
is. hogy még az egyetem
első
éveiben is íny volt ez. Azóta minden menváltozott: ha valaki — a
Hatelab^ak. le'kesebhek körül —
játékra hívja őket ma már rendszerint csak egy bágyadt legyintés a válasz. Mindannyian
tud•
iák. érzik, valami nincs rendjén,
megoldást azonban nem
tudnak
javasolni. Mint mondják:
mindehhez naavobb akaraterőre lenne
szükségük!
Valamelyikük
nagyon is szépen
foanlmazott:
olyanok.
mint a
medve — hosszú téli álomra hajtották
fejüket.
Nos. a köztudatban
úgy él; a
barna medve február első naplatban bújik először a barlangjából. s kinnmaradásával
a tél végének közeledtét jelzi. Az idén —
lévén a hónap második
napján
borult idő — mackó
barátunk
korán megkezdte egész éven át
tartó birangrlását. előbújva odú.
iából. Nem ártana, ha a kényelemszeretők is követnék
példáját
— amíg nem késő!
C-lay)

Ugyancsak ' az Országos Egyetemi és Főiskolai Bajnokság selejtezőjében került sor a Szegedi
Orvostudományi
Egyetem és az
Ybl Miklós Építőipari
Műszaki
Főiskola A férfi
kosárlabdacsapatainak találkozójára. A február 14-én a Ságvári tornatermében lejátszott mérkőzésen a hazaiak nyertek 78:72 arányban.
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A sor két végéről
Hosszú sor kígyózik az egyetemi menza előtt, ki türelmesen,
ki türelmetlenül topog a helyén
— várják, hogy sorra kerüljenek,
asztalhoz
ülhessenek.
X is megérkezik
fontoskodó
képpil; ajkát biggyeszti és fintorog a nagy tömeg láttán, majd
nyakát nyújtogatva' átnéz az emberek feje fölött — szemmel láthat'an ismerősöket keres a sor
elején. Arca hirtelen földerül: úgy
látszik megtalálta akit keresett;
széles vigyorgást erőltetve arcára. a , jópofaság" minden
kellékével felszerelkezve közelit a kiszemelt fe'é. Harsány
üdvözlés,
és a szokásos rutinkérdések
közepette msotörténuc a helyfoglalás a jóbarát előtt (mellett, mögött). Hősünk miután
megmelegedett vi h"lvén, fejét hátrafordítva. elégedett és büszke
mosollv-l arcán, végignéz a mögötte állókon — azokon, akik nála
10 perccel, 20 perccel, fél órával
előbb é-k-ztek, akiknek arcit. orrát már p'-osra fúlta a hideg téli
szél —. s úgy érzi: így van ez
rendjén. ügyessége,
leleményessége bátorsága megint
diadalm-s.':iíWt.
Fz'l-i természetesen senki sem
mer, nem névszerű
dolog az
iV>r* „vnány" és „jófei" emberekről eVtélö véleményt
mondani. Ern kis rosst érzés ugyan
marad némelyekben, de ezt próbAVdk e'ftiom^L a
történteket
min*! előbb elfelejteni;
esetl"Q
ennyit mormognak
maguk
elé:
1
„r enk""" "bb majd én ís így csinálom!" Naiy dolon nem történt,
az élet megn tovább, az éhes gilisztasor tovább aras^olnat a bizton remélt táplálék felé.
•
Eddig a történet: tipizált történet. tipizált szereplőkkel.
Vajon
érdemes-e vele foglalkozni, érdémez-e rá szót vesztegetni? — Ügy
érzem igen. Nem kis dologról van
ugyanis szó. az ábrázolt jelenség
—• is ami möoötte van — komoly
eric"'csi problémákat vet fel. Az
X által meatestesített
magatartásforma a többi ember lenézéséből. semmibevételéből, és a gátI<f*t"lán önteltségből
táplálkozik.
Mi lenne, ha a társadalomban az

X által képviselt viselkedési norma válna uralkodóvá?
— ez
egyenértékű volna a társadalmi
együttélés szabályainak teljes felrúgásával, a vadon
törvényeinek
visszaállításával.
Az X-tipusú
hallgatók
azok,
akik majd „kint" a
társadalom— Nem kaptam
mozijegyet.
ban is természetesnek
tartják, — Újságolja T., nem éppen vidáhogy előbbre jutásukhoz
igénybe
man. — Nem tudom mi lehet műveptiék a „sorban náluk előbbre
soron, hogy ekkora a tolongás.
áll*k" aktív támogatását; ezek a
Mindenesetre kár, hogy lemaradhallgatók, akik most 10 nerc
előny
megszerzéséért
folya- tam.
— Azt se tudod mit játszanak!
modntk
al'ai kis
csalásokhoz,
ezek lesznek azok. akik majd 50
— Lényegtelen.
Tapasztalatom
Ft fizetésemelésért, vagy 100 Ft
szerint a filmek nagy része egyjutalom f-t mindenféle
int-ikára, formán csapnivaló.
simasz*iú'ágra es egyéb alávaió— Akkor meg mi bajod?!
sán-a képesek lesznek
munkatársaikkal szemben. Erkölcsileg tet— Ide figyelj: « koleszban érteiket semmi esetre sem
rz
olv sokat h"nwtatott.
védekezés: tésemre adták, hogy ma este
nincs rám szükség. A szobatár,.má" i< csak ezt c s i v á W ; vainn
kevésbé t«'«ai-e n tolvaj. truil- sam egyedül akar maradni.
kos-e anyilkos azáltal, hogy nincs
— Filozófikus
alkat...
egvecMl?
—
Hülye!
Annyira
azért nincs
A kommunista
társadalomban
egyedül. Kezd az agyamra men— "rre^nfk
eléréséért
minden
erőnk1'". lrft-"*<>->Hnk kell — to-ni, hogyha valami kulturális renfigyelpén *r*ltrl v*i'k maid lehetővé dezvényen van, mindig
az áU"m °lhalA*a. hnív az embe- meztet. Jobb. mir.t egy közönségrek morálisai, is emberbe* méltó szervező. Néha faár azt mondom:
inkább az albérlet, de az meg
szintre em"ik"4~ek.
g
képsek
túl drága.
l»»m®V az ön*omrm**rrn.
ami
azt
,r
jel—ti. h>v*»
az
.
er
ölcsil'"i
r
o
"
"
— Talán, ha szólnál
neki...
f>iy>tne*i**ti5i norn
val"mi'éle
bilnt*t***"l vlő tél-lem,
h""»m
— Ez nem olyan egyszerű. Tuegii b"Uő (a kom™" lista «"•'c'Uct dod az ösztöndíjosztást
követő
nor-^tnaV ment ele1 *•) szabá^'o-ó egy-két héten elég ritkán megyek
rend—er tsrtVi mn'd vis—a ők"t. haza éjfél előtt. Mikor hazaérek
F<r>i
t&rfifni-ni ren^-rer el- ő már alszik, én állitólag csaplcoj*v"tel*nek l*h*f*séaét m4-"^" is dom az ajtót, meg kiabálok, ha
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be. fdH.U vr*rhn*q*i»fi
nn-'c*
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feltétetni.
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Dohányosok

Szobatársak?
nekimegyek valaminek a sötétben. Ha mind a ketten cirkuszolnánk, nem lehetne kibírni.
— Csak ketten vagytok?
— Van egy harmadik gyerek is.
Rengeteget tanul meg olvas. Először o*t bent a .szobában csinálta,
később eltűnt. Most csak aludni
jár hozzáik, meg napközben is
bejön néhány percre, ha el akar
vinr-- valami* Nem sokat foglalkozun'c vele. A múltkor, amikor
ha'nal'q kártyáztunk,
felfortyant,
hogy hágniuk pihenni, de különben alig látjuk.
— Lehet, hogy zavarjátok?
— Én nem tudom mi zavarja.
Tegnap éiiel felállt az asztalra,
fapapuccsal verte a plafont, hogy
h-gy_'ák abba a dajdajozást odafönt. Alig bírtam lerángatni.
—

Lerángatni?

— Persze. A jövő héten én is
rendeznék egy bulit a
have-o\kal. nim akarom, hoay a fölöttünk lakók vist^áo-i'ák a kölcsönt és cirkúszoljanak.
— Nem rossz taktika

...

— Nekem mondod?! Nem lenne itt semmi baj, de ilyen szobatársakkal?
— fotó —

pedig teljes felszámolása a cél.
ZAMBÖ ZOLTÁN

FÉLIDŐBEN
Hihetetlen gyorsasággal
elröpült, eltelt az első félév, lassan a
tanév végéhez közeledünk.
• Nem lehet már megkülönböztetni a felsőéveseket, s a gólyákat. No nem öltözködésre, megjelenésre értem az eltérést, hanem a tájékozottságra, a magabiz'osságra. Valamennyien ismerősként mozgunk már a városban, hozzászoktunk a rohanáshoz, a feszített tempóhoz, de
jobban el is tudjuk engedni magunkat, lezserebbé váltunk.
Másképp ítélnek meg félév elteltével bennünket, elsőéveseket.
Mi lettünk az irigyelt diákok.
Ugyanis még három „szép" évet
tölthetünk el itt Szegeden a főiskolán, gond alanul, kényelmesen. Szórakozhatunk, élvezhetjük
a diákéveket, s e'ő'.tünk állnak
még a nagy lehetőségek. „Bezzeg
elsős koromban nekem is rengeteg időm vo't. éltem, mint hal a
vízben" — hangoztatják léptennyomon az idősebbek, némi keserűséggel. De ez kevés. Mert a
napokat értelmesen, élményekkel
teli, ugyanakkor una'masan, egyhangúan is eltölthetjük. S valljuk be őszintén, mindannyian
hajlamosak vagyunk az egyszerűbb. könnyebb megoldást választani. Hajlandók vagyunk a
legkisebb eredménytelenség esetén is' elzárkózni, rosszabb esetben közömbössé válni. Talán
ezért lettek többen cinikussá,
flegmává. Vagy a felsőbb éves
haU'atókat utánozzuk? A rossz
pé'da sajnos ragadós, s úgy látszik egyre divatosabb.
Szóval, hat hónaoja távol vagyunk otthonunktól. Megszoktuk-

e az idegen környezetet? Nehéz
válaszolni, igenis, nem is. Sokan
utaznak haza hétvégeken szüleikhez, barátaikhoz, az ismerős
faluba, városba. Végleg elszakadni nem könnyű dolog.
Túlestünk az első vizsgákon ls.
Ha visszagondolunk rá, már csak
mosolygunk a vizsgalázon és saját magunkon. Mennyire féltünk,
izgultunk, pedig nem sok okunk
volt rá. Nem ördöngösség egyegy kollokvium, csupán megfelelően kell felkészülni. Nyitott
szemmel jártunk év elején, így
néhány
fogást,
tapasztalatot,
módszert elsajátítottunk. Okosan
„gazdálkodunk" az előadások látogatásával, a szemináriumra készüléssel.
Szabadidőnk?
Természetesen
nincs. Mégis gyakran összefutunk
az utcán, látogatjuk a városi
előadásokat és a klubok rendezvényeit Megnézzük a legújabb
mozifilmet, színdarabot
Tolongunk a diszkóban, összejövünk
egy kis találkozóra a Béke, vagy
a Sárkány asztalainál. Eljárunk
a könyvtárba, tanulgatunk, így
nem csoda, ha észrevétlenül elszalad az idő. Közben ú j benyomásokkal gazdagodunk, ismeretkörünk kibővül, kiszélesedik, lassan igazi felnőttekké leszünk.
Elérkeztünk a félidőhöz. Bölcs
következtetéseket levonni, s még
bölcsebb fogadkozásokat tenni
fölösleges. Azon viszont érdemes
elgondolkodni, hogyan töltöttük
el ezt a félévet, helyesen gazdálkodtunk-e az idővel, voltak-e
nagv kihagyásaink, s hogyan tovább.
DEMETER IRÉN

Testvérlapjaink
— Hányan voltatok az előadáson?
— Épp egy katalógusra valóan.
*

Szerencse:
— Négylevelű lóherét
a menzai spenótban.
*

találtam
,

Közmondás:
Addig jár a korsó a kútra, míg
be nem vezetik a vizet.

«

Egy skót szerint:
Minden Demosztenésznél
ben beszél a pénz.

szeb-

*

— Csak egyszer szeretnék
nyit enni, hogy* lefogyjak

anytőle.

A stratégiai
fegyverrendszerek
korlátozásában szép eredményeket
mondhat magáénak a gépelemek
tanszék. A zh-n tőlem is elvették
a puskámat.
*

A balkezes embernek
ha két balkeze van.

előnyös,

*

Az u. v. király szerint:
Egy-egy sikeres piros u. v. is ér
annyit, mint egy sikeres
piros
ulti.
*

Jó tanács vizsgára:
Ha rövid az eszed, toldd meg
egy puskával.
*

Oj életet kezdek január elsejétől — gondolta a megszületett
AB-bébi.
(vadész)
A mi Egyetemünk-bői)

Közhelyek
BECSÜLET: A mundér becsylete.
Becsületből nem lehet megélni.
A munka becsület és dicsőség
dolga.
A becsület nem áru.
Becsületébe gázoltak.
Olcsó, mint egy közhely.
Lányom, egyetlen kincsed a becsületed.
Csak a hülye becsületes.
IGAZSÁG: Az igazság bajnoka.
Ez a szívHs-ta i"azság.
Borban az igazság.

„Fgye-ek" vé'eVedé'e a takarékosságról.

*

humorából

Az az igazság, hogy nincs igazság.
Szólj igazat, betörik a fejed.
Az igazság mindig győz, legfeljebb, akinek igaza van, nem éri
meg.
Meghalt Mátyás király, oda az
igazság.
ELLENSÉG: Az ötödik hadoszlop.
Nem alszik.
A barátaimtól védj meg istenem-,
az ellenségeimtől majd megvédem
magam.
Az ellenség keze betette a lábát.
Ellenségemnek
sem
kívánom.
Első számú közellenség.
Ha isten velünk, ki ellenünk?
.Nem félünk a farkastól.
Ellenségem ellensége a barátom.
FEJLŐDÉS;
Tanulj tinó. ökör
lesz belőled.
A negyedik világháborút
kőbáltával vívják, csak a barlang lehet tágasabb (összehasonlítás az
ősemberrel).
Fejlődjünk, hogy utolérjük Amerikát.
MASZEKOK: Szocialista
újnemesség.
Maszeknak áll a világ.
Szocialista
milliomosok.
Van egy jó maszek szabóm.
Próbálná ezt egy maszek csinálni.
A lakosságon gazdagodnak meg.
Addig
virul a maszek,
amíg
rossz a- fi.Hr.mi szolniltatás.
OFWFKÖTTETÉS:
Forró drót.
Többet ér egy vörös diplománál
Magyarország még mindig a rol'ono'r. országa.
Összeköttetéseit
szemérmetlenül
felhasználja
jogtalan
előnyök
szerzésire.
Alinak mögötte.
Kéz kezet mos.
Urambátyám világ.
(A Jövő mérnöké-bői)
Hullagiialáz'ís: •
G. I. szabad ember lett: kirúgták az egyetemről,
félévismétlésre. Barátai azonnal megrohanták:
— Add kölcsön a sznmolónéped! Segíts rajzolni a diplomatervet.
*

Pedagóg'a. a valósánhói:
Hat nat>«t tanultunk
erre a
virsnára. Izwlt.nfk,
mert
tató mégis így

Megtámadták a tüdőmet. Éaf
csak krákogtam, nyeltem nagyokat. Napi szokásos kocogásomból tértem meg kicsi kollégiumi
szobámba némi nyugalmat remélve.
Gomoly fel hőbe
borult
szoba, vidám beszélgetés fogadott. Sajnálom, hogy nem vagyok
kocabagós: meg'.enne a napi betevő szippantásom. Az ablak
természetesen zárva, nehogy bejöjjön egy kevéske friss levegő.
Vajon miből telik a bagósoknak
a dohányra? Rövid
töprengés
után végigpillantok a gyönyörtől áradó arcokon, s ekkor megvilágosodik minden.
Kossuth,
Munkás, ez a két márka fűt
'most. A füstszűrős Simphonia
előlépett ünnepi dohánynak.
Lassan ba'tával lehet vágni a
füstöt a szobában. Még egy vendég is érkezik. — Gyújts rá Te
is! — biztatom vidáman. Ám
mosolyom arcomra fagyott, amikor megláttam formás kis pipáját. — Kösz. — válaszolta, s az
első füstadagba temette arcomat . . .
Miért is veszik semmibe a
nemdohányzó
embert?
Már
annak is örülök, ha nem szólnak
vissza, mikor
kérem másfelé
fújják a füstöt.
Egy azért fix: a dohányosok
nem egoisták. Minden embert
szívesen hagynak részesülni a
füst élvezetében. Bárhol vagyunk
ingyen jó nagy adag füstöt szívhatunk. E nikotinmániás emberek a „narkójukat" mindenre
felhasználják.
Ideges vagvok?
Komoly dologról van szó? Nem
múlik az idő? Vizsgadrukk? Elő
a cigivel. O k é . . . Hol is a gyufa?
No, végre, ez az!
De jó ez az első szippantás. Jó
mély. Átjárja az ember tüdejét
(Kell egy kis kát-ány az egészségünkhöz. Nem igy van?) Tehát, miután lenyeltük a füstöt —
de mert ott mégsem maradhat
örökké — ki kell fújni. Akárhová!! Ez a baj. Az összes többi
nem érdekel. „Magánügy". A saját teste felett mindenki maga
rendelkezik. No de gondoljunk
embertársainkra! Módosítom a
sémát: a dohányzás káros — a
másik egészségére! Ezért is nyitottam ki most a számat; ami
nyomban tele is lett füsttel.
Hát lehet ígv vitatkozni?
PALÁGYI GYÖRGY

kezdte:

— Jóindulatra
nak...
(Tom; A mi

ne is számítsa*
Egyetemünk-bő))
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