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Felavatták a SZOTE új épületeit 
A Szegedi Orvostudományi 

Egyetem épülő létesítményei kö-
zül november 6-án átadták a 
Dóm-téri oktatási épületet, a II. 
Belgyógyászati Klinika új eme-
leteit és a Központi Laboratóri-
um ú j tömbjét. Az Egészségügyi 
Minisztérium beruházási kerete 
biztosította az egyetem számára 
az építkezésekhez szükséges fe-
dezetet. 

A Dóm-téri oktatási épület 
alapterülete 2200 négyzetméter, 
előállítási költsége — a belső be-
rendezésekkel együtt — 62 millió 
forint. Az új létesítményben 
kapott helyet hat szemináriumi 
terem, hat laboratóriumi gya-
korlóhelyiség és a SZOTE leg-
nagyobb előadóterme. A 320 fő 
befogadóképességű tanterem lég-
kondicionált. s az audio-vizuális 
oktatás eszközeivel is ellátták. 
(Ugyancsak ebben az épületben 
helyezték el a Szabadtéri Játé-
kok asztalos üzemét, mely június 
1.—augusztus 1. között működik. 
Szeptember 1-től május 31-ig ezt 
a helyiséget klubként használ-
hatják az egyetem hallgatói.) 

A II. Bel- és Bőrgyógyászati 
Klinika bővítése emeletráépítés 
formájában történt. Az új épü-
letrészekkel a meglevő zsúfoltsá-
got sikerült enyhiteni. Itt műkö-
dik a Kardiológiai osztály, vala-
mint a haematológiai osztály i$„. 
A betegellátást á 12 ágyas kórte-
rem javítja. A bőrgyógyászat el-
sősorban plasztikai sebészettel 
bővült, ahol égési sérülteket vagy 
egyéb plasztikai beavatkozásra 
szoruló betegeket tudnak műteni 
és gyógyítani. 

A SZOTE Klinikai Központi 
Mikrobiológiai Laboratóriuma és 
a Központi Kémiai Laboratórium 
is új' épületben működik. A 29 
millió 800 ezer forintos előállítási 
költség magában foglalja a belső 
berendezések összegét is. A mint-
egy 56 munkahelyes intézetben 
megoldhatók mindazok a felada-
tok, amelyek a magasszintű kli-
nikai betegellátás nélkülözhetet-
len feltételei. A háromszintes 
épület alapterülete 1800 négyzet-
méter. 

Az ú j létesítmények ünnepé-
lyes átadására november 6-án 
került sor az impozáns oktatási 
épületben. A megnyitón többek 
között jelen volt dr. Koncz János, 
a Csongrád megyei pártbizottság 
első titkára, dr. Török József, a 
Szeged városi pártbizottság első 
titkára, dr. Hutás Imre, egész-
ségügyi miniszterhelyettes, Bá-
nyainé dr. Birkás Mária, a váro-
si tanács elnökhelyettese és 
dr. Hős Erzsébet, a megyei ta-
nács vb egészségügyi osztályának 
vezetője. 

Ünnepi megnyitót dr. Petri 
Gábor egyetemi tanár, a SZOTE 
rektora mondott. Elsőként kö-
szöntötte a megjelent vendége-
ket, köztük az átadásra kerülő 
új létesítmények tervező és ki-
vitelező vállalatainak képviselő-
it, valamint az egyetem oktatóit, 
dolgozóit és hallgatóit. Az új lé-
tesítményekről szólva dr. P^tri 
Gábor rektor hangsúlyozta, hogy 
ezek nemcsak a mát szolgálják, 
a jövőnek is szólnak, s hogy lét-
rehozásukat nemcsak az állandó-
an növekvő hallgatói létszám tet-
te szükségessé, hanem a magyar 
egészségügy és a tudomány szol-
gálata. A. rektor kifejezte meg-
győződését, hogy az új épületek 
mindkét karon az oktatás színvo-
nalának emelkedését biztosítják, 
s hogy javulni fog a betegellátás 
minősége is. Ezt követően dr. 
Petri Gábor köszönetet mondott 
az Egészségügyi Minisztérium il-
letékeseinek. hogy lehetővé tet-
ték egyetemünk bővítését, majd 
megköszönte a beruházó és a ter-
vező vállalatok (DÉLTERV. DÉ-
LÉP. Szegedi Magas- és Mély-
építő Vállalat) munkásainak lel-
kiismeretes munkáját, mellyel 
ezt a fontos feladatot elvégezték. 

Az ünnepélyes átadás követke-
ző aktusa az egyetem hivatalos 
elismerésének, a Rektori dicsé-
retnek átnyújtása volt. Dr. Petri 
Gábor e kitüntetést adományoz-
ta Tarnai Istvánnak, az oktatási 
épület tervezőjének, Nagy János-
nak, a Központi Laboratórium 
tervezőmértlökének. Dönczi And-
rásnak, a Szegedi Magas- és 
Mélyépítő Vállalat építésvezető-
jének, Szűcs Tibornak, a Szegedi 

Magas- és Mélyépítő Vállalat 
művezetőjének, Bertha József-
nek, a DÉLÉP művezetőjének, 
Szabó Dezsőnek, a DÉLÉP kő-
művesének. Kocsis Andrásnak, a 
SZOTE Gazdasági Hivatala fő-
osztályvezetőjének és Radócz 
Zoltánnak, A SZOTE Gazdasági 
Hivatala osztályvezetőjének. 

A kitüntetések átadása után 
dr. Hutás Imre miniszterhelyet-
tes tolmácsolta dr. Schultheisz 
Emil egészségügyi miniszter üd-
vözletét, majd köszönetet mon-
dott az egyetem, a megye és a 
város vezetőinek, akik támoga-
tásukkal segítették a munkát. 
Dr. Hutás Imre elmondotta, hogy 
a Szegedi Orvostudományi Egye-
tem dinamikus fejlődése nagy 
mértékben hozzájárul az orvos-
képzés hatékony és magasabb-
szintű fejlesztéséhez. Végezetül 
sok sikert kívánt az egyetem ok-
tatóinak, dolgozóinak, s a hallga-
tóknak. 

Az egészségügyi miniszterhe-
lyettes felszólalását követően 
dr. Petii Gábor rektor felkérte 
a megjelenteket, tekintsék meg 
az új oktatási épület belső be-
rendezését, felszereléseit. A ven-, 
dégek körbejárták «1 négyemele-
tes oktatási épület szemináriumi 
termeit, ahol majd a társadalom-
tudományi tanszékek oktatói te-
vékenykednek, valamint az ide-
gennyelvi képzést segítő labora-
tóriumok működnék. Külön he-
lyet kapott az épületben a szak-
didaktikai csoport. A szeminári-
umi termeken kívül jól felsze-
relt szaklaboratóriumi helyiségek 
várják a hallgatókat. 

Valamennyi ú j épületről el-
mondható, hogy nemcsak a spe-
ciálisan szakmai kívánalmaknak, 
hanem az esztétikai elvárásoknak 
is megfelelnek. A három új léte-
sítmény közül különösen áll ez 
a Dóm-téri 'oktatási épület „kül-
sőjére", mert nemcsak a képzés 
színvonalának növelését biztosít-
ja belső felszereltségével, hanem 
pompásan illeszkedik a klasszi-
kus környezetbe. 

Garai Gábor: 

LENIN 
Elképzelem: xi első sortűz ntán hogy ílR ott, 
vakító homlokát az Időnek szögezve, 
s fölajzottan figyelt a lábrakelt tömegre, 
mely most dönti ki — tudta — sarkából » világot. 

Hívta a megfogamzott csodát, a hozták a tépett, 
meggyötört katonák, az étlen rongyosok; 
ha egy a földre roskadt, némán fohászkodott: 
é, hány halált kíván még ez aa egyetlen életi 

S fan mégis ünnepi kedve támadt: tűnődni — 
nem azon, hogy a Föld ünnepii-e őt. ki 
sosemvolt jeleket a kor bronzába rótt. 

de, hogy a példa mint edzi majd unokáit 
az Elsőknek, kik ét követve mindhalálig 
tették a hihetetlent s hitték a tudhatót. 

Dr. Polinszky Károly látogatása 
a tudományegyetemen 

Október 26-án dr. Polinszky 
Károly oktatási rrpniszter Szege-
den tett látogatása során felke-
reste a József Attila Tudomány-
egyetemet, ahol dr. Antalffy 
György rektorral megbeszélést 
folytatott aktuális oktatáspoliti-

kai kérdésekről. A megbeszélé-
sen részt vett dr. Sebe János, aa 
MSZMP Csongrád megyei bizott-
ságának osztályvezető-helyettese 
és Szabó G. László, a megyei 
tanács elnökhelyettese is. 

Emlékünnepségek, kitüntetések 
A Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom 62. évfordulója tisz-
teletére felsőoktatási intézményc-
ink emlékünnepségeket rendez-
tek. 

A József Attila Tudomány-
egyetem párt- és állami vezetése 
november 6-án délelőtt tartotta 
ünnepségét az egyetem aulájá-
ban. Ünnepi beszédet dr. Kristó 
Gyula egyetemi tanár, oktatasi 
rektorhelyettes mondott. Dr. An-
talffy György rektor, az ünnep-
ségen „A Magyar Népköztársa-
ság és a Szovjetunió közötti tu-
dományos-műszaki együttműkö-
dés 30. évfordulója" díszokleve-
let adta át az Analysis Malhe-
matica című folyóirat szerkesz-
tő bizottságának. A kitüntető ok-
levelet dr. Szökefalvi-Nagy Béla 
akadémikus, a folyóirat főszer-
kesztője vette át. 

A Szegedi Orvostudományi 
•Egyetem ünnepi megemlékezésé-
re november 6-án délután keiuk 
sor, a Szemészeti Klinika nagy-
termében. Ünnepi beszédei dr. 
Csernay László egyetemi tanár 
mondott, majd cír. Petri Gábor 
rektor kitüntetéseket adott át. 

A Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola november 3-án délelőtt 
az Ifjúsági Házban tartotta em-
iéitünnepségét. Az ünnepi beszé-
det dr. Dózsa József tanszékve-
zető főiskolai tanár mondta. 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 62. évfordulója al-
kalmából a Magyar Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsa a Munka: Ér-
demrend arany fokozata kitünte-
tést adományozta Deák Bélának. 
a JATE Titkársága vezetőiének. 
A Munka Érdemrend ezüst fo-
kozatát kapta dr. Kása Péter 
egyetemi tanár, a SZOTE köz-
ponti laboratóriumának vezetője. 
A Munka Érdemrend bronz fo-
kozatával tüntették ki dr. Égető 
Emesét, a JATE docensét. 

Kiváló Munkáért kitüntetést 
kapott az egészségügyi minisz-
tertől a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen dr. Szegváry Meny-
hért docens. (Szülészeti és Nő-

gyógyászati Klinika), dr. Huszka. 
Endre adjunktus (II. sz. Sebesze-
ti Klinika), dr. Mészáros Erzsé-
bet adjunktus (Vértranszfúziós 
Állomás), dr. Kozma Márta fő-
munkatárs (Központi Kutatóla-
boratórium), Árva Imréné hiva-
talsegéd (Marxizmus-Leninizmus 
Intézet). Az egészségügyi minisz-
ter dicséretben részesült Nenu.s 
István építésztechnikus. Maroti 
Lajos elektromérnök, dr. Fekete 
D. György tudományos munka-
társ. özv. Hajós Ferencné osz-
tályvezető nővér. 

Kiváló Munkáért kitüntetésoen 
részesítette az Országos Testne-
velési és Sporthivatal elnöke 
dr. Czipott Zoltán docenst, a 
SZEOL AK sportorvosát. 

Az ifjúsági mozgalomban vég-
zett kiemelkedő munkáiéért a 
KISZ Központi Bizottsága KISZ 
Érdemérmet ac^mányozott Ber-
talan Ákosnak (JATE), dr. Cser-
nus Sándornak (JATE) és Szecs» 
Jánosnak (SZOTE). Kiváló Ifjú-
sági Vezető érmet kapott Szonnu 
Ildikó (JATE) és Tatár Attiláné 
(JATE). Aranykoszorus KISZ-
jelvénnyel jutalmazták: dr. Be-
nedek Györgyöt (SZOTE), tíajau 
Antalt (JATE) és Ötvös Józsefei 
(JGYTF). Kiváló Ifjúvezető mun-
káért kitüntetést kapott Varga 
Ágnes (JGYTF). A KISZ KB Di-
csérő oklevelét vette át Argyelán 
György '(JGYTF), Hajdú János 

(SZOTE), Kollár Erika (JGYTFl, 
Pati Margit (SZOTE). Pintér Kla-
ra (JATE) és Szűcs Edit (JATE). 

A Tűzbiztonsági Erem ezüst 
fokozata kitüntetésben részesült 
Kenderesi Ferenc, a SZOTE esz-
tergályosa. 

A SZOTE Egyetemi Tanacsa 
által alapított Apáthy István 
Emlékérem és Jutalomdíj pályá-
zat eredményekért ez évben — á 
november ,7-i ünnepségen — aa. 
emlékérmet Bokor Magdolna és 
Ledniczki István orvostanhallga-
tók (közös munkájukért) és Qs-
váth Klára gyógyszerészhallga-
tó vette át. 
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Zárt láncú tv-rends/or e«yik stúdiója — berendezes közben 

A klinikai központi laboratórium epülete 

A virológiái labor (K. Szabó István felvételei) 

Tudományos ülések 
A Szegedi Akadémiai Bizott-

ság és a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem október 23-án ünnepi 
tudományos ülést tartott dr. Ko-
hón Ágost tízéves professzori 
működése alkalmaból. 

A Szemészeti Klinika tanter-
mében megjelent oktatók'és dol-
gozók nevében az ülés elnöke 
dr. Petri Gábor egyetemi tanár, 
a SZOTE rektora köszöntötte 
Kahán professzort, röviden fél-
sorolva az ünnepelt tudomái|yos-
gyógyitó és oktatói tevék« 
gének jelentős eredmény ' 

A rektor elismerő szaval ut 
dr. Kahán Ágost mondott köszö-
netet a kitüntető figyelmességért, 
majd tudományos munkájukról 
számoltak be a Szemészeti Kli-
nika kutatói, Elsőként Kahán 
Ágost — Szabó Ágnes előadása 

hangzott el „500 retinaleválás-
elleni műtét tanulságairól" cím-
mel. Elhangzott még Pápai Ibo-
lya — Szabó Márta, Hammer 
Helga — Szabó Éva, Joó Imre — 
Farkas Tibor. Sziklai Pal, Jana-

— Tarl Emese — Deák 
Ha i 1 Katalin — Kiss 

Katalit Simon íren — Polgár 
i d á * " " 

iban ta r to t tba SZAB és 
I tudományos társulata. A tu-

:n István Lajos — 
• Marton Éva és 

Krizsa Ferenc — Varga Gyula — 
Vezendi Klára — Cserháti Ist-
ván — Balogh Elemér előadásai 
hangzottak el. 

Egy pártcsoport — közelről 
A BTK hallgatói oartcsoDort-

iának munkájáról foivtatot' ke-
tekasztal-beszélgetésünis résztve-
vői: Mihalics Vera, a pártcsöoon 
bizalmija, V. éves magyár-íórté-
nelem. Fenyvesi Erzsébet. V. éves 
orosz-angol, Kovács Katalin lii 
éves magyar-angol, Űjszászi Ilo-
na. III. éves magyar-történelem 
és Nagy Zsuzsa. V. éves magyar-
orosz szakos hallgatók. — A 
oártcsoportnak a szervezetben el-
foglalt helyéről, főbb feladataitól 
kérdezem Mihalics Verát: 

— A bölcsészkari pártalapszu-
vezetben hat pártcsoport dolgo-
zik. ezek egyike a hallgatói cso-
port. amelynek 21 tagja van. A 
pártalapszervezeten beiül min-
den pártcsoport önálló munka-
terv szerint végzi munkáját, ne-
künk fo pártfeladatunk a KISZ-
munka támogatása. speciális 
pártmunkánk legfontosabbja pe-
dig a politikai képzés. Ez egyeb-
ként a korábbiakhoz kénest meg-
változott formában történ1',^ 

— Milj/4n volt a korábbi poli-
tikai képzés és miért nem .felelt 
meg? j 

- - Elsőéves körömiéin v ilíain 
.-.cnany előadáson —. szól közbe 
Űjszászi Ilona —. s a régi poli-
tikai képzésnek époen az v:>lt a 
hibája, hogy előadás jellegű volt. 

— A politikai tanfolyam irá-
nyítása két éve a kezünkben var. 
— veszi át a szót Mihalics Vei a. 
— Mi határozzuk meg. mivel kí-
vánunk foglalkozni. E féiévíől 
kezdve tematikus. 6zeminárium-
jellegű összejöveteleket tartunk 
most például I-enin: Baloldali-
s á g . . . című művét elemezzük a 
foglalkozásokon. 

— Ha már itt tartunk, más 
problémáknak elébe vágva: a po-
litikai képzés új formája meg-
fclel-e az igényeknek? 

— Lényegében igen, de f'jlvfc-
iődött, hooy a marxizmus klasz-
szikus műveinek elemzése mel-
lett szükség lenne aktuálDolitikai 
kérdések részletesebb megbeszé-
lésére is — mondja Űjszászi Ilo-

— Térjünk vissza a személyes 
kezdethez. Mióta vagytok part-
tagok és miért léptetek be a 
pártba? 

Mihalics Vera: — 1975 óta va-
gyok párttag, azért léptem be. 
hogy a mozgalomban konk/ét.1! 
gyakorlati rriunkát végezhesse*.i 

Fenyvesi Erzsébet: — 1378 
s-epteínberében vettek fel. Má> 
középiskolában sokat, dolgoztam 
a KISZ-ben, s társadalmi-közéle-
ti érdeklődésemet közvetett mó-
don, önkéntelenül is befolyásolta 
a családban, szüleim révén ki-
alakult mozgalmi hagyomány. 
Végűi is úgy érzem, a társadal-
mi kérdések felé való nyitottság 
volt közvetlen oka párttagságom-
nak. Ez önmagam számára is 
megnövekedett felelősség-tudatot 
jelent, tudatosabban figyelek 
mindenre, tudatosabban olvasok. 

Kpváes Katalin: — 197<i de-
cemberében léptem be a Dartba 
Párttagságom az úttöröbe-i. a. 
KISZ-ben alapozódott meg. A/ 
agyetemen már a második hó-
napban átvettem a FEB-titkársá-
got. a KISZ-alapszervezeiber 
végzett munkánál többet akar-
tam dolgozni. A pártban tanaini 
akartam és akarok, mindenek-
előtt politikai téren. 

Űjszászi Ilona: — Még a «i.n-
názium negyedik osztályában 
vettek fel a pártba. 18 éves vol-
tam. komolyabb mozgalmi • ta-
pasztalat nélkül, Így ha fölvető-
dik a kérdés: miért lettem párt-
tag. nem ok-, de céHellegú vá-
lasz adható: úgy éreztem, a 
pártban olyan dolgokat tudok 
megoldani, amelyeket a K ' S Z -
ben nem. Arra siárhí toltam, 
hogy az ióoseabekiól jelentós se-
gítséget Kapok. , 

— És kaptál-e? 
— Ott is. s itt az egyetemen is 

találkoztam olyan párttaeqlvial. 
dkllj Igazblták ezt az elvárást, 
ifoként a gyakorlati munkHodn 
segítettek, ugvanakkór szemléle-
temre is döntő hatással volt a 
párt. 

— Végiil is elmondható, hogy 
mindnyájan a konkrét, minden-
napi munkában kívántatok ré*zl 
vállalni. MŰven jellegű feladato-
kat kaptok itt? 

— Én például — válaszol Oi-
szászi Ilona —, a pártépítésért 
vagyok felelős. Az a feladató.n. 
hoev á KlSZ-alaps'ervezetekbcn 
tájékoztatást tartsak arról, ho-
gyan lehet párttaggá válnk nát 
jelent párttagnak lenni. Te.iát 
előzetes információkat adoK a 
párt munkájáról. 

— Gyakorlati munkátok soi •'« 
hogyan kapcsolódtok a KIoZ-
hez? 

— A hallgatói pártcsoport tag-
jainak megvan a KISZ-ben ! s a / 
egyéni vállalása, de mennylsegi-
leg és minőségileg többet ktll 
nyújtaniuk az átlagos KISZ-tag-
nál — válaszol Mihalics Vei a 
— A kari KISZ-vezet'őség tagjai 
közül többen párttagok is. ez 
egyben alapja annak, hogy mun-
kánk kölcsönös legyen. 

— Például az érdekvédelmi 
oroblémák vagy a tanulmányi 
munka terén nagyon Jó az együtt-
működés a KISZ-el — jegyzi 

"flífek Nagy ZsSftsá'.* J h r - ? • 
' — És a felnőtt pártcsoportok-

kal milyen a kapcsolatotok7 
— A párttagfelvételnél a fel-

nőtt pártcsoport tagjai Közül va-
laki ajánl bennünket, aki több-
nyire a későbbiekben is foglal-
kozik velünk — mondja Fenyve-
si Erzsébet. — Ez, a pártcsoooi-
tok egészére vonatkozóan, lehet-
ne rendszeresebb. 

— Itt nehézséget okoz az : s — 
veszi át a szót Kovács Kaiaiin 
—. hogy túl nagy a pártalapazer-
vezet, így a párttaggyűlés eléggé 
információs jellegű marad. 

— Az együttműködésnek van-
nak konkrét megnyilvánulásai, 
gondolok például arra, hogy a 
politikai képzésben segítséget ka-
punk a történész pártcsoporttól 
— egészíti ki a mondottakat Űj-
szászi Ilona. 

— Tapasztalatotok szerint mi-
lyen érvénye van a hallgatói 
pártcsoport munkájának? Meny-
nyire „érvényes" ma egy egye-
temi hallgató párttagsága? 
4 — Határozottan nagyobb az 
érdeklődés a párt iránt — vála». 
szol Űjszászi Ilona. — Ezt nem 
csupán az a tény támasztja álá, 
hogy a politikai képzésre párton 
kívüli hallgatók is járnak, ha-
nem általában megváltozott a 
viszony a párttagok felé A Móra 
kollégiumban) közvetlenül A is f a -
pasztalom, hogy a többieket é r . 
'dekli,' árnTt cfcihálunJf. s ugyan-
akkor több munkát követelnek 
tőlünk. Ez talán önmagában is 
jejzi a pártmunka megbecsülé-

,sét. Sajnos, tqyábbia is van 
olyan vélemény: „neked jó, párt-
tag vagy, úgyis jó állásod lesz". 

— Mindenesetre tény— foly-
tatja Kovács Katalin — hogy a 
KISZ-alapszervezetekben is egy-
re inkább látják, nbmesak „száj-
tépés". amit csinálunk. Például 
az egyik alapszervezet párttag» 
hallgatókat hívott meg. akik be-
számolót tartottak a pártban vég. 
zett munkájukról • 

Befejezésül Mihalics Verát ké-
rem meg. foglalja össze röviden 
az előző napi pártcsoportgyülés 
tanulságait: 

' — Mivel az eddigi munka ér-
tékelése volt ' a feladatunk, a 
gyűlést megelőzte a csoport tág-
jaival való egyéni beszélgetés, 
amelyen véleményt kértünk a 
pártcsoport munkájáról. Vitain-
dítóként e beszélgetéseket össze-
geztem. A jövendő tennivalóit a 
következőkben határoztuk meg: 
a fiatal párttagok patronálása, 
a tanulmányi és mozgalmi mun-
ka még Jobb összehangolása, a 
felnőtt pártcsoportokkal való 
kapcsolat elmélyítése, a politikai 
felkészültség erősítése. — Kide-
rült a gyűlésen az is, hogy a 
munka elosztása nem egyenletes, 
néhány ember kevesebbet dolgo-
zik. Őket úgy próbáljuk bevonni 
az aktív munkába, hogy képes-
ségeiknek. érdeklődésüknek meg-
felelő feladatokat kapnak. A 
gyűlés alapvető eredménye volt, 
hogy jó hangulatú beszélgetés • 
formájában zajlott le. — Nagy 
Zsuzsa még hozzáfűzi : 

— Valamennyien Jónak tar-
tották és helyeselték mindazt, 
amit a pártcsoport csinál, s ta-
pasztalataik szerint a bölcsész-
kari, párton kívüli hallgatók yé-
leménye szintén jó a csoport 
munkájáról. 

B. GY. 

Meglepően élénk nyüzsgés fo-
gadott bennünket november 1-én 
este az Apáthy kollégium nagy-
tanulója előtt, a folyosón. Az al-
gériai diákok estjére szólt a meg-
hívónk, s nem vártunk ekkora 
érdeklődést. Nem mintha a ha-
sonló rendezvények nem volná-
nak népszerűek hallgatóink köré-
ben, inkább az okozta a fejtö-
rést, hogy a Szegeden tanuló két 
algériai diák honnan toborzott 
ennyi vendéget. A választ Men-
zou Malek szegedi orvostanhall-
gatótól, a rendezvény „mindene-
sétől" kaptuk. Elmondta, hogy a 
jelenlevők jelentős része honfi-
társ, akik Budapestről, Miskolc-
ról, Hódmezővásárhelyről és 
Orosházáról érkeztek. hogy 
együtt ünnepelhessék az algériai 
forradalom 25 éves évfordulóját, 
A vendégek másik része azokból 
a magyar vagy más nemzetiségű 
diákokból áll, akik algériai ba-
rátaik miatt fontosnak tartják a 
méltó megemlékezést. 

Az Algériai Forradalom 25, év-
fordulója alkalmából megrende-
zett ünnepi estet — az algériai 
és a magyar himnusz, elhangzása 
után — Menzou Malek nyitotta 
meg. Bevezetőjében köszöntötte a 
megjelent vendégeket, köztük 
Zinai fíasidot. hazánk akkredi-
tált algériai nagykövetét. Onbra-
ham Ahmedet, Algéria politikai 
attaséját, dr. Tényi Mária egye-
temi tanárt, dékánhelyettest, 
dr. Berencsi Györgyöt, tanszék-
vezető egyetemi tanárt, dr. Ki-
szely György professzort. dr. Ki-
Mihálynét, az Apáthy kollégium 

Ünnepnap 
tanárát és dr. Micheller Magdol-
nát, a JATE pártbizottságának 
kollégiumi felelősét. 

Az üdvözlő szavak után Men-
zou Malek az Algériai Diákok 
Szövetsége nevében köszönetet 
mondott a SZOTE és az Apáthy 
Kollégium vezetőinek, hogy le-
hetőséget biztosítottak a megem-
lékezésre. Ezt követően nagy vo-
nalakban vázolta az algériai for-
radalom győzelmének közvetlen 
előzményeit, majd néhány szót 
szólt az ország fejlődésének je-
lenkori szukaszáról. Ezután fel-
kérte dr. Nagy Lászlót, a József 
Attila Tudományegyetem Tudo-
mányos szocializmus Tanszéké-
nek adjunktusát, tartsa meg 
részletes ismertetőjét Algéria 
történelméről. 

Dr. Nagy László Algéria törté-
nelmének 1830—1970-ig terjedő 
szakaszát mutatta be. Szólt arról 
a totális gyarmatosításról, amely 
évtizedeken át megbénította az 
ország politikai, gazdasági és 
kulturális fejlődését. Elemezte az 
országban 1962—1965 között vég-
bemenő társadalmi forradalom 
jelentőségét, majd ismertette a 
70-es évek politikai és társadal-
mi eredményeit. 

Az ünnepi megemlékezéseket 
a hazánkban tanuló algériai diá-
kok kulturális bemutatója követ-
e. Énekeltek kórusban és egyen-

ként, gitárral és anélkül. A kel-
lemes műsort a fiúk által e lő. 
adott néptánc-egyveleg tette még 
emlékezetesebbé. Magyar férfi 
kollegáink csak amiatt sa jnál-
koztak, hogy elmaradtak az eg-
zotikus szépségű algériai lá-
nyok . . . 

A zenés-iuncos műsor után 
filmvetítés következett: az alka-
lomnak megfelelően, az algériai 
kommunisták harcának emlékét 
idéző alkotást mutattak be. 

Kicsit későre járt, mikor a 
SZOTE-klub nagytermébe invi-
táltak meghívóink, s szebbnél-
szebb hidegtálakat vonultattak 
fel számunkra. A csodaszépen 
megterített asztalt látva azonnal 
tudtuk, ez nem férfi kéz mun-
kája. Ismét Málékhoz fordultunk, 
aki átirányított bennünket a kol-
légium tanárához. Dr. Sütő Ml-
hálynétól tudtuk meg. hogy 
mindez az Apáthy szorgalmas 
kezú és jó ízlésű lányainak kö-
szönhető. Ok egyébként nemcsak 
a terítésnél segédkeztek, hanem 
egyéb szervezési munkákban is. 
Olyannyira szivükön viselték az 
est sikerét, mintha az a kollégi-
um saját rendezvénye lett volna. 

Ahogy haladt az idő, úgy élén-
kültek az algériai diákok, s úgy 
fáradtak a magyarok. Érthetőnek 
találtuk ezt, hiszen nem minden-
napos, hogy a hazájától ezer ki-
lométerekre szakadt ember hon-
fitársaival, földijeivel találkoz-
hat. Ünnepnapnak számít ez. f&-
leg ilyen ünnepi alkalomkor. 

G. B. 
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Sebészeti Kongresszus 
A Szegedi Orvostudományi 

Egyetem második alkalommal 
adott otthont a Magyar Kísérle-
tes Sebészeti Kongresszus tanács, 
kosásainak. 

A háromnapos tudományos 
tanácskozás — november 8—9— 
10-, nyitó ülésére november 8-án 
került sor, a Magyar Tudományos 
Akadémia Szegedi Biológiai Köz-
pontjának előadótermében. Az 
ünnepélyes megnyitón jelen volt 
dr. Koncz János, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságának 
titkára ás dr. Székely Sándor, a 
városi pártbizottság titkára. A 
tudományos ülést dr. Petri Gá-
bor egyetemi tanár, a SZOTE 
rektora, a kongresszus elnöke 
nyitotta meg. Ezt követően dr. 
Szécs&ny Andor egyetemi tanár, 
a Magyar Sebész Társaság elnöke, 
a kongresszus fővédnöke üdvö-
zölte a mintegy kétszáz, többsé-
gében fiatal kutatót, majd jutal-
makat adott át a fiatal mellkas-
sebészeknek. 

A hazai szakemberek mellett 
a hetedik alkalommal megrende-
zett tudományos tanácskozáson 
jelentős számban képviseltették 
magukat a szovjet, a lengyel, a 
csehszlovák és az NDK-beli ku-
tatók is. 

A háromnapos rendezvény-
sorozat programjában öt nagy 

referátum hangzott el kiváló ha-
zai tudósaink előadásában. Aí el-
ső napi plenáris ülésen dr. Eck-
hardt Sándor egyetemi tanár, az 
Országos Onkológiai Intézet igaz-
gatója tartott előadást a Sebészi 
műtétek és a daganat-ellenes 
immunválasz címmel. Ugyancsak 
elekor hangzott el . dr. Petrányi 
Győző, az Ország06 Haematológiai 
és Vértranszfúziós Intézet Tudo-
mányos osztályvezetőjének tudo-
mányos értekezése a szervátülte-
tésben szereplő immunológiai té-
nyezők kísérleti eredményeiről. 
A második napi ülés előadója 
volt a SOTE Kísérleti Kutató 
Laboratóriumának igazgatója dr. 
Kovách Arisztid egyetemi tanár, 
aki Az agy vérkeringése és anyag-
cseréje sokkban című tudományos 
dolgozatát ismertette. Az ülés 
zárónapján dr. Tőrök Béla egye-
temi tanár, a POTE Kísérletes 
Sebészeti Intézetének igazgatója 
és dr. Bornemisza György egyete-
mi tanár, a DOTE Kísérletes Se-
bészeti Intézetének igazgatója 
tartottak előadást a témakörben 
végzett tudományos tevékenysé-
gük eredményeiről. 

A háromnapos kongresszus 
tanácskozásain az öt nagy refe-
rátum mellett több mint 150 elő-
adás hangzott el, melveket 
filmekkel és poszterekkel illuszt-
ráltak a kutatók. 

Tanszéki jubileum 
November 7-én és 8-án a Ju-

hász Gyula Tanárképző Főiskola 
ünepséget rendezett a szlovák 
nyelv és irodalom tanszék meg-
alakulásának 30. évfordulója al-
kalmából. Az ünnepi programot 
november 7-én a tanszék volt 
oktatóinak és hallgatóinak talál-
kozója nyitotta meg. Másnap, a 
főiskola dísztermében ünnepi 
tanácsülést tartottak, amelyen 
dr. Moholi Károly, főiskolai fő-
igazgató üdvözölte a megjelen-
teket, köztük a megemlékezés 
vendégeit: dr. Schmidt Józsefet, 
a Szeged városi pártbizottság 
munkatársát, dr. Sódat Mihályt, 
a megyei tanács vb osztályveze-
tő helyettesét, Csanádi Gézát, a 
szegedi városi tanács művelődé-
si osztályának vezetőjét, Tóth 
Emiliát, a Magyarországi Szlo-
vákok Demokratikus Szövetségé-
nek munkatársát, és dr. Sziklay 
Lászlót, az ELTE egyetemi taná-
rát . . 

Bevezető előadásában dr. Mo-
holi Károly kiemelte, hogy az 
elmúlt harminc év munkájának 
eredményeként Magyarországon 
kialakult a szlovák anyanyelvű 
általános és középiskolák rend-
szere, a szlovák tanárképzés fel-
sőoktatási bázisa biztosított, s 
egyre inkább kiszélesedik. Hang-
súlyozta, hogy a szlovák szakos 
tanárképzés a magyar kormány 
nemzetiségi politikájának konk-
rét megnyilvánulása. A további-
akban a főigazgató szólt arról, 
hogy az 1078. évi kormányhatá-
rozat alapján a nemzetiségi is-
kolákban fokozott figyelmet kell 

fordítani a pedagógiai, módszer-
tani színvonal emelésére. Ez. 
amellett, hogy az itt élő nemze-
tiségiek számára biztosítja az 
anyanyelvi kultúra ápolását, a 
főiskolának is feladata. A kül-
földi kapcsolatokról szólván dr. 
Moholi Károly elmondta: min-
den szlovák nyelv és irodalom 
szakos hallgató félévet tanul a 
Nyitrai pedagógiai fakultáson, 
illetve a Pozsonyi Comenius 
Egyetemen. A tanszék alapvető 
célkitűzése a jövőre vonatkozó-
an az, hogy minél szorosabb kap-
csolatot létesítsen a nemzetisé-
giekkel, s még több jó szlovák 
szakos tanárt képezzen. 

A főigazgató után Bacsa Pál, a 
szlovák tanszék vezetője számolt 
be a munkáról, a harminc év 
alatt bekövetkezett változások-
ról. Ma a nappali tagozaton 30, 
a levelezőn 18 hallgatója van a 
tanszéknek. Az oktatásban egyre 
inkább törekszenek a beszéd-
készség fejlesztésére, a nemzeti-
ségi öntudat fejlesztésére, amely-
nek egyik eszköze a szlovák 
nyelvű szakdolgozatírás. — A 
tanszékvezető beszámolóját köve-
tően Tóth Emília és dr. Sziklay 
László köszöntötték a tanszék 
oktatóit, hallgatóit a jubileum 
alkalmából. 

Délután ..A magyar és szlovák 
irodalmi kapcsolatok", valamint 
„A szlovák és magyar nyelv in. 

ter/erencici ja "-témakörökből 
hangzottak el előadások, este a 
Maglódi Szlovák Népi Együttes 
műsorával zárult a kétnapos ün-
nepség. 

Stúdiós 
találkozó 

A KISZ KB egyetemi és főis-
kolai osztálya megbízásából és 
védnökségével a József Attila 
Tudományegyetem, a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola és a 
Szegedi Orvostudományi Egye-
tem KISZ-bizottságai november 
7—10 között Szegeden rendezték 
meg a VIII. Országos Stúdiós 
Találkozót. A háromnapos ren-
dezvénysorozatra az ország felső-
oktatási intézményeinek 83 stú-
diójából mintegy 180 hallgató 
érkezett. (A találkozó eseményei-
re lapzárta után kerül sor, ezért 
a részletes beszámolót csak no-
vember 23-i lapszámunkban kö-
zölhetünk. 

Tiszta 
kollégium 

A Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola Teleki Blanka kollégiu-
ma elnyerte a „Tiszta kollégium" 
címet. A kitüntetést tartalmazó 
oklevelet a Vöröskereszt megbí-
zásából dr. Herzfeld Rozália, 
főiskolai adjunktus nyújtotta át, 
Szűcs Judit, kollégiumi igazgató-
nőnek az október 22-én megtar-
tott küldöttgyűlésen. 

Először kapta meg ezt a címet 
felsőoktatási intézmény kollégiu-
ma Szegeden. 

Diákköri 
délutánok 
a T T K - n 

A TDT és a TT Kar KlSZ-ve-
zetősége együttesen november 
15-én és 22-én csütörtöki napo-
kon. délután rendezi meg a 
TDK-k „Nyitott Délutánjait". A 
tanszékeken működő DK-k veze-
tőtanárai az érdeklődőknek be-
mutatják a TDK-k munkáját, té-
máit, lehetőségeit és ezzel együtt 
természetesen magát a tanszéket 
is. 

Az elmúlt évek OTDK-in a 
TTK mindig jól szerepelt, azon-
ban évről-évre szükség van a 
„frissítésre" a végzett hallgatók 
pótlására, a tehetségesebbek fel-
karolására, hogy ismereteiket a 
DK-kban is bővítsék, gyarapítsák. 
Ez a két délután az egyik alka-
lom lesz arra, hogy a DK-k mun-
lUiját nyitott ajtókon át is meg 
lehessen tekinteni és lehessen 
választani annak, akinek már 
vannak ilyen ambíciói. (A pontos 
időpontot és helyet plakátokról 
és a kollégiumi rádiókból tud-
hatjuk meg). 

Mindenkit szeretettel vár a 
rendezvényeken 

a TTK KISZ vezetősége 

Közművelődési klub 
a tudományegyetemen 

A nyári Közművelődési Tábor 
résztvevői megegyeztek, hogy a 
sikeres munkát valamilyen mó-
don folytatják. (A tábor munká-
járól a lap egy korábbi számá-
ban már szó esett) A folytatásra 
legjobb megoldásnak egy klub-
jellegű forma kínálkozott Októ-
ber elejétől indult a program, 
kezdődtek meg a rendezvények. 

Két nagy csoportra lehetne 
osztani a klub munkáját Az 
egyik az általános, mindenki szá-
mára elérhető előadások. Az első 
félév előadói fóleg azok közül ke-
rülnek ki, akik valamilyen más 
elfoglaltságuk miatt a nyári tá-
borba nem tudtak eljönni. Tar-
tott már előadást Voigt Vilmos: 
Ünnepeink címmel, és a közeljö-
vőben várható H. Sas Judit és 
László-Bencsik Sándor, valamint 
a táborban elért nagy sikerre 
és érdeklődésre való tekintettel 
ismét eljön Bánlaky Pál és Lo-
sonczi Ágnes. Jó lenne, ha a kö-
zönség érdeklődése nagyobb len-
ne, mint ami az eddigi előadáso-
kon mutatkozott. . . A második 
félévtől nagyobb hangsúlyt kap 
a rendszeresség, a témakörök 
szerinti csoportosítás. 

A másik nagy terület a gya-
korlati munka. A klub megpró-

bálja összefogni a JATE közmű-
velődési tevékenységét és úgyne-
vezett kiscsoportos foglalkozások 
keretében próbál meg rendszert, 
szervezettséget vinni az eddig bi-
zony eléggé áttekinthetetlen 
munkákba. 

Jelenleg a legjobban működő 
csoport a börtönből kikerülők 
utógondozásával, a társadalmi 
életbe való beilleszkedésnek 
megsegítésével foglalkozó. Elmé-
leti előadások mellett — melyet 
a JTK meghívott előadói tarta-
nak — jelentős aktív tevékenysé-
ge a csoportnak például a heti 
rendszeres foglalkozás, a JTK 
Büntetőjogi Tanszékének munká-
jába való bekapcsolódás. Szoro-
san kapcsolódik ehhez a csoport-
hoz az állami gondozott gyere-
kekkel foglalkozó néhány hallga-
tó. Most van éppen alakulóban a 
veszélyeztetett gyerekekkel fog-
lalkozó csoport amely a Szegedi 
Gyámügyi Hivatallal együttmű-
ködve fog majd dolgozni. A 
Gyámügyi Hivatal segítségével 
működik a családszociológiával 
foglalkozó közösség is, kapcso-
lódva az előbb említett csoport 
munkájához. 

A városi művelődés helyzetét 
vizsgálók főképp a szegedi ifjú-

sági klubok működését lehetősé-
gét figyelik, megpróbálnak segít-
séget nyújtani vitakörök sikeres 
munkájához. A tanyasi iskolákat 
patronálók főleg az úttörő és ta-
nulmányi munka területén pró-
bálnak segíteni. A 624. sz. Szak-
munkásképző Intézet és az Ásott-
halmi Erdészeti Szakközépiskola 
KISZ-munkáját Kilián-körök ve-
zetésével, tanulmányi munkáját 
különböző szellemi vetélkedők 
szervezésével (például: Könyv 
é3 műveltség), és patronálással 
segítik a klub tagjai. 

A hagyományos formája a köz-
művelődési munkának, a népmű-
velési gyakorlat, a közművelődési 
speeiál kollégium keretei között 
működik. Rendszeresen tartanak , 
előadásokat meghívott előadók-
kal, majd februárban következik \ 
a gyakorlati rész, a Vidéki nép-
művelési gyakorlat. 

A Közművelődési Klub új kez-
deményezés. sajnos nem sokan — / 
vagy pontosabban: nem eleden 
tudnak róla. Az előadásokra, 
mindenkit szeretet'. ' v-.rnak. és 
jó lenne, ha minél többen kap-
csolódnának be a gyakorlati 
munkába is 

MÖROCZ KAROLT 

Szovjet tudós a JATE-n 
Magyarországi tartózkodása so-

rán október 27-én Szegedre láto-
gatott Nyikolaj Alekszander Bo-
riszovics professzor, a Bjelorusz 
Akadémia elnöke, a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiájának le-
velező tagja, állami díjas fizikus. 
N. A. Boriszovics professzort a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Lumineszcencia és Félvezető Ku-
tatócsoportja — mely a szegedi 
József Attila Tudományegyetem 
Kísérleti Fizikai Intézetében mű-
ködik — hívta meg. Itt tartózko-
dása során a professzor ellátoga-
tott a JATE Kísérleti Fizikai In-
tézetébe, ahol dr. Ketskeméty 
István egyetemi tanár, az intézet 
vezetője, a kutatócsoport irányí-
tója fogadta. Az intézet munka-
társaival folytatott konzultáció 
után N. A. Boriszovics profesz-
szor megtekintette a kutatórész-
leget és a laboratóriumokat 

A Bjelorusz Akadémia Fizikai 
Intézete és a JATE Kísérleti Fi-
zikai Intézete közötti tudományos 
kapcsolatok 1973-ban kezdődtek. 
Mindkét intézet kutatói a lézer-
kutatások témakörével és lumin-
eszcencia vizsgálatokkal foglal-
koznak, tudományos munkájuk-
ban együttműködnek. 

Szegedi tartózkodása során N. 
A. Boriszovics professzort vendé-
gül látta dr. Szőkefalvi Nagy Bé-
la akadémikus, a Szegedi Akadé-
miai Bizottság elnöke is. A Jó-
zsef Attila Tudományegyetem 
rektori hivatalában dr. Krojícó 
Gyula tudományos rektorhelyet-
tes fogadta a szovjet tudóst Ezt 
követően N. A. Boriszovics pro-
fesszor a SZAB székházában elő-
adást tartott „Lézereffektus 
szerves anyagok gőzében" cím-
mel. A szovjet tudós e témakör-
ben végzett eredményes kutató-
munkájáért kapott állami dí ja t 

V É R A D Ó M E D I K U S O K 
Szeptember huszonötödikén, a 

SZOTE összegyetemd véradónap-
ján még a megszokottnál is na-
gyobb sürgés-forgás fogadta az 
Apáthy kollégiumban az oda-
érkezőket. Várakozók sora ácsor-
gott' a tanuló előtt és a lépcső-
fordulóban, hogy néhány deci 
vér felajánlásával segítsen vala-
melyik ismeretlen embertársán. 

— Vajon a szakmai-társadalmi 
munkafelelős szemével nézve ho-
gyan zajlott le az idei őszi vér-
adónap, és mennyire voltak 
eredményesek a máskor szerve-
zett akciók? — Erről kérdeztem 
Uhercsák Gabriella harmadéves 
orvostanhallgatót, aki már más-
fél éve foglalkozik a véradással 
kapcsolatos teendők intézésével. 

— Mielőtt a kérdésre válaszol-
nék, el kell mondanom, hogy 
egyetemünkön a véradás két 
formában zajlik. Az egyik az 
úgynevezett „szíves" program, 
amit akkor szervezünk, ha szív-
műtétekhez sürgősen szükség van 
bizonyos vércsoportú vérre. Ilyen-
kor előre készített stencillapokon 
hívjuk be az illető vércsoporthoz 
tartozó egyéneket, meghatározott 
napokra. Mivel ilyenkor ember-
életek múlnak a hallgatók ál-
dozatkészségén, ezek az akciók 
nagyobb jelentőségűek lehetnek, 
mint maga a véradónap, amely 
egyébként az egyetemi véradások 
másik formája. Ezt általában 
évente kétszer, ősszel és tavasszal 
szervezzük, ősz* elején pedig az 
elsőéveseknek vércsoport-meg-
határozást tartunk. 

Az idei szívműtét! programra 
nyolc alkalommal negyvenhár-
mán jöttek el. Külön említésre 
méltó, hogy egy igen sürgős ope-
rációkor huszonketten is vállal-
koztak segítségre, egyetlen nap 
alatt. Műtétek esetén a tanév fo-
lyamán általában a hallgatókhoz 
szoktunk fordulni, a vizsgaidő-
szakokat kivéve. Eme progra-
munk bázisát most a másod- és 

harmadéves orvostanhallgatók 
képezik, és nagyon aktívak, ha 
szükség van rájuk. 

Az idei véradónapon a meg-
szokottnál jóval kevesebben, hat-
vanegyen vettek részt. Ha arra 
gondolunk, hogy az elmúlt évek-
ben 130-140-en is eljöttek egy-egy 
alkalommal, ez a szám valóban 
szerény. De erről nemcsak a hall-
gatók tehettek A véradónap ide-
jén a másodévesek mezőgazdasá-
gi munkájukat a negyedéves 
hallgatók pedig évközi gyakorla-
tukat töltötték, tehát rájuk eleve 
nem is számíthattunk A véradó-
állomáson azonban egyértelműen 
pozitívan értékelik ezt az ered-
ményt is. 

— Mi a tapasztalat az elsőéve-
sekkel kapcsolatban? 

— Bár őszi véradónapunkon a 
jelentkezettek fele elsős volt, 
mégsem lehetünk velük teljesen 
elégedettek, közülük most csak 
hatvanan vettek részt a vércso-
port-meghatározáson, míg a ta-
valyi elsőévesek egy éve majd-
nem 170-en jelentkeztek. 

— Talán attól tartanak, hogy 
nem elég steril körülmények közt 
történik a véradás? 

— Lehet. Való igaz — bár a 
szerelékek itt is megbízhatóan 
csíramentesek — kollégiumi ke-
retek között nem tudunk akkora 
higiéniát biztosítani, mint szak-
rendelőben. Ezért a tavaszi vér-
adónapot már a Véradó Állomá-
son akarjuk lebonyolítani. Addig 
is szeretnénk mindenkit megkér-
ni, hogy ha csak lehet és a szük-
ség úgy kívánja, ne sajnálják 
idejüket és ne legyenek „fenn-
tartásaik" olyan feladatokkal 
szemben, mint a véradás. Sze-
retnénk, ha a következő években 
is legalább annyian vennének 
részt mindkét akciónkon, mint 
ez évben. Valamennyi évfolyam-
ról. 

HUHN LAJOS 

A főiskolai Vöröskereszt, szakszervezet, e* KISZ-szervezet ebben 
a tanévben is megrendezte a hagyományos véradó napot. A ko-ábbi 
szokástól eltérően, két n^non zaflo*t !e az esemény, október 18-dn és 
október 23-án, dclu'.án 3 órától a Te'eki Blanka Kollégium olvasó-
termében. 

A főiskola hallgatói közül 187 cn ad'ak vért a hallgatók számá-
nak 12.6 százaléka. Ez a korábbi é' e1; adataihoz viszonyítva rekord-
eredmények «»ámít. (Fo'ó: K. Sttv ' " i) 
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Üres szólamok nélkül 
A Medicus Színpad bemutatójáról 

A Medicus Színpad október 30-
án mutata be — a Nemzetközi 
Gyermekév alkalmából készített 
— „Engedjetek hozzám jönni a 
gyermekeket..." című összeállí-
tását, a SZOTE klubban. 

Jó lett volna azzal kezdeni 
ezen írást, hogy „a zsúfolásig 
megtelt teremben . . M e g é r d e -
melték volna a műsor szerkesztői 
és résztvevői. Bár az előadás sem 
látványosságában, sem színvona-
lában nem hasonlítható a színpad 
legutóbbi bemutatójához (Csapo-
dár madárka), mégis lelkes volt 
• végszó utáni taps. 

A lelkes taps elsősorban a mű-
sor szerkezetét dicsérte, mely 
mentes volt azoktól a sablonok-
tól és sztereotípiáktól, melyeknek 
veszélyét minden ilyen alkalom 
magában hordozza. A szerkesztő-
rendező (Oláh Attila} ügyesen 
kikerülte a téma kínálta érzel-
gősséget és a könnyfakasztó szó-
lamokat. Igaz, olyan „segítőtár-
sai" voltak ebben, mint Ady és 
Kosztolányi, mint Lázár Ervin és 
Milne. Ök Idézték föl bennünk 
néhány percre gyermekkorunk 
emlékeit, s ők figyelmeztettek 
felnőttkorunk gonoszkocfásaira. 

A második részben szociológiai 

felmérések adatait és tényeit do-
kumentálták a monológokként 
elhangzó életutak. Anyák és le-
ányanyák, sokgyermekesek és 
gyermektelenek véleménye hang-
zott el — a szereplők előadásá-
ban — családtervezésről és abor-
tuszról, gyermeknevelésről és 
szociális körülményekről. S az-
tán megdöbbentő adatok követ-
keztek éhező, beteg gyerekekről. 
A sok elszomorító tény közül csak 
egy: az ENSZ felmérése alapján 
kimutatható, hogy 1979. októ-
ber 30-ig a világon összesen 
14 700 000 gyermek halt éhen — 
csak ebben az évben. A döbbe-
netet a Máté Evangéliumából és 
az Adytól vett Idézetek oldották. 

A Gyermekév alkalmából be-
mutatott műsorban a Medicus 
Színpad próbára tette gyengébb-
jeinek tehetségét is. Volt akj jól 
bírta a próbát, volt ak! kevésbé. 
A legjobbat Földest Irén és Sza-
bó Irén produkálták. Igaz ugyan, 
ők semmiképp sem a gyöngébbek 
közé tartoznak. Jó volt Arany 
Rita is, aki, ha több lehetőséget 
kap, jobb teljesítményt is nyújt-
hat. Közreműködtek még Csépá-
nyi Rita. M. Szabó Éva és Csa-
nádi Zoltán. —gr— 

Október a gólyabálak ideje volt. A főiskolás elsőévesek 27-én a Ti-
sza-szállóban vigadtak. Fotóriporterünk a humoros eskütétel pillana-
tát örökítette meg N 

Küldöttgyűlés 
a József Attila Kollégiumban 

Lényeges személyi változások-
ról számolt be a József Attila 
kollégiumban tartott küldöttgyű-
lésen Oláh Béla, a kollégiumi 
bizottság titkára október 25-én 
este. A kollégium igazgatója Kiss 
Árpád a Bajai Tanítóképző Fő-
iskolára távozott, dr. Bodnár 
László nevelőtanár pedig egy 
évig Svájcban lesz tanulmány-
úton. A kollégium ú j igazgatója 
Kékes Szabó Mihály, a jogi kar 
részéről a kollégiumi nevelőtanár 
dr. Szabó Imre lett. 

A kollégiumi bizottság beszá-
molójának következő részében 
a szervezeti élettel foglalkozott 
és megállapította, hogy nőtt a 
szervezeti fegyelem és akivabbak 
a hallgatók. A tavalyi 4,02 ta-
nulmányi átlagot nem sikerült 
tartani. A legégétőbb problémá-
nak a bizottság a fegyelmi hely-
zet megszilárdítását tekintette. 
Nagyon sokan kísérleteznek az-
zal, hogy nem kollégista hallga-

tókat alkalmanként a kollégium-
ban helyezzenek el illegálisan. 
Sajnos a legális elhelyezésre 
nincs lehetőség, mert nincs 
egyetlen vendégszoba sem. A Jó-
zsef Attüa kollégium múlt évi 
sikeres rendezvényei közül kl 
kell emelni a „Külpolitikai 
szakszemináriumot", és azokat 
az előadásokat, melyeken neves 
politikusok válaszoltak a kollégi-
um lakóinak kérdésére. Nagyon 
sikeres a József Attila KINO, 
melynek keretében félévenként 
hat-hat filmet vetítenek. 

A beszámolót hozzászólások 
követték, több hallgató mondta 
el véleményét a beszámolóról. A 
felvetett kérdésekre Oláh Béla és 
Kékes Szabó Mihály válaszolt, 
majd az idei munkatervet ismer-
tette a kollégiumi bizottság tit-
kára. A kollégiumi küldöttgyűlés 
kiegészítésekkel a beszámolót és 
a munkatervet elfogadta. 

— les — 

S Z E G E D I E K 
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Egerben az idén is megrendez-
ték a Gárdonyi Géza emlékének 
tisztelgő országos prózamondó 
versenyt, immár hetedik alka-
lommal. Az ország különböző 
pedagógusképző intézményeiből 
érkező versenyzők közül a leg-
jobbnak Palágyi Márta, a József 
Attila Tudományegyetem hallga-
tója bizonyult, első helyezést ért 
el. A második helyen szintén 
szegedi diák végzett, Török Má-
ria, a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola hallgatója. 

Makramé-
szakkör 

Október 30-án, kedden délután 
tartotta alakuló foglalkozását a 
főiskola Tamási Áron klubjának 
szervezésében és patronáláséban 
induló makramé-szakkör. 

A jelentkezők magas száma 
bizonyította, nagy érdeklődésre 
tart számot a hallgatók körében 
a makramé készítés módja. 

A szakkör vezetője Pamuk Jó-
zsef né, IV. éves matematika—rajz 
szakos hallgató. 

A foglalkozások keddenként, 
délután 5 órától kezdődnek a 
Tamási Aron klubban. 

Fiatalok 
tudományos 
fóruma 

A ' hagyományokat követve 
idén is találkoetak az orvostudo. 
mányi egyetemeken dolgozó fia-
tal nőgyógyászok. Tudományos 
tapasztalatcseréjüknek házigaz-
dája ezúttal a SZOTE volt A 
fiatal nőgyógyászok tudományos 
fórumára érkezett vendégeket — 
közöttük dr. Váradi Pált, az 
Egészségügyi Minisztérium osz-
tályvezetőjét — dr. Szilágyi Imre, 
a SZOTE női klinikájának KISZ-
titkára köszöntötte a megnyitón, 
majd dr. Sas Mihály professzor, 
a Magyar Nőorvc» Társaság el-
nöke nyitotta meg a tanácskozást. 
Dr. Földes Vilmos, a SZOTE ál-
talános orvostudományi karának 
dékánja és Szántó Tivadar, az 
MSZMP Szeged városi bizottsá-
gának osztályvezetője felszólalá-
sában a fiatal nőgyógyászok kez-
deményezésének jelentőségét 
méltatta. Vastag Györgyi, a váro-
si KISZ-bizottság titkára pedig 
az ifjú szakemberek eszmecseré-
jének ifjúsági mozgalmi jelentő-
ségéről 6ZÓlt 

A kétnapos tudományos fóru-
mon november 5—6-án a szülé-
szeti klinikán és nőgyógyászati 
klinikán mintegy 90 fiatal ok-
tató-kutató 56 előadása hangzott 
el, a modern szülészeti diagnosz-
tikáról, illetve a koraszülés meg-
előzésének lehetőségeiről, s en-
dokrinológiai témákról. 

Számot adtak legújabb ered-
ményeikről, megismerték egy. 
más'kutatási területeit, hosszabb 
távra szóló tudományos kapcso-
latokat alakítottak ki, szorosabb 
együttműködésben állapodtak 
meg. 

Jazz napi előzetes 
A Jazz kedvelőinek Igazi cse-

megét ígér a november 16-án, 
17-én és 18-án megrendezésre ke-
rülő 8. Szegedi Jazz Napok ren-
dezvénysorozatának program ösz-
szeáilítása. 

A rangosnak ígérkező találko-
zó megszervezésében és lebonyo-
lításában városunk kulturális 
életében vezető szerepet játszó 
intézmények vesznek részt. A ré-
gi hagyományokkal rendelkező 
jazz napok házigazdái az idén a 
Magyar Rádió mellett az Ifjúsági 
Ház. a JATE, a SZOTE és a VO-
LÁN-klub. A szervezők igen 
színvonalas propramot állítottak 
össze neves külföldi és élvonal-
beli magyar jazz-muzsikusok 
meghívásával. 

November 16-án lép a közön-
ség elé az egyik legígéretesebb 
fiatal együttes a Blnder Quartett, 
a jazz régi műfajának legjele-
sebb magyarországi képviselője a 
Komlói Spirituálé, a kiváló szóló-
zongorista Csik Gusztáv és a vi-
lághírű Kovács Gyula és együt-

Nov,ember TI-én a fesztivál 
legrangosabb vendégeként most 
elsőízben csodálhatjuk Magyar-
országon az amerikai Charlie 
Byrd tr ióját Ezen az estén sze-
repel a hazai jazz-muzsika egyik 
legkiválóbb művelője és külföldi 
hírverője Pege Aladár, valamint 
a tradicionális jazz legjobb vidé-
ki képviselője a szegedi Molnár 
Dixieland. 

A harmadik napon, november 
18-án a kortárs Jazz művészet ki-
emelkedő alakja, az NSZK-ból 
érkező zongorista Rainer Brü-
ninghaus ígérkezik az est legna-
gyobb érdeklődésre számottartó 
vendégének. Az utolsó nap má-
sik külföldi meghívottja, a hazai 
jazz fesztiválok gyakori vendége 
a jugoszláv Bosko Petrovics vib-
rafonművész. A magyar színeket 
ezen az estén az év elején ala-
kult quartett a Saturnus együttes 
és a fiatal tehetséges zongorista 
Füsti Balog Gábor képviseli. 

A koncertek 18.30-kor kezdőd-
nek az Ifjúsági Házban, a nélkü-

lözhetetlen Jam Sessionre pedig 
a JATE-klubban kerül sor a 
fesztivál második napján 22.30-
tóL 

(Jesgyek elővételben kaphatók 
az Ifjúsági Házban, a Volán Uta-
zási Irodában, a JATE Közműve-
lődési Titkárságán.) 

A programede színesebbé téte-
le érdekében a koncertek ideje 
alatt zenei témájú könyvritkasá-
gokat árusítanak. Szombaton és 
vasárnap 15—16 között Gond a 
János dedikálja nagy sikert ara-
tott könyvét. 

Az előkészületek azt mutatják, 
hogy a szervezők igazi fesztivál-
hangulat teremtésére törekednek 
A Szegedi Jazz Napok múltjában 
ilyen széles körű összefogásra ed-
dig még nem volt példa, ezért 
bízunk abban, hogy az együttmű-
ködést siker koronázza majd, s 
ez évben városunk zenei életét 
színesítő országos visszhangra ta-
láló rendezvény lesz a 8. Szegedi 
Jazz Napok rendezvénysorozata. 

— k- k — 

Herbszt Zoltán: 

Tengerparti 
impresszió 
Hej barátaim 1 
mint a gyöngyhalász 
felszínre buktunk már 
tengermély Ifjúságunkból. 

Tiszta 
hangon éneklünk a csendről, 
ki sírt köréje ennyi sósvizet? 
Almunkat akartuk 
beburkolni vele. 

Ne nézzetek hosszan a tűzbe 
elhervad 

hűvös este lesz 
a lányok szívében 
akik nem szeretik 
az üres kagylót 
szorongatókat 

Herbszt Zoltán; 

Őrségben 
Bokáig állnak letépett 
mezükben a fák, 
mint megállított rabmenet . 
melyre hideg puskákkal 
várnak klvégzőo6Ztagok. 

— itt megértetném veled 
az elmúlást, de messze 
vagy, már csak 
távíródróttá nyúlt Idegekkel 
kapaszkodom beléd. 

Fancsali szeretők lettünk, 
szánkban éretlen szőlőnek 
bizonyult a csők, 
fáj. hogy nem Ihattam 
borodból — Igya más 

Eladtál, s ha jó üzlet volt 
kell is az áldomás. 

Dobozi Eszter: 

Utolsó ének 
kincsek kancsója • 
kiürített korsó 
kiivott pohár 
fölállított talapzatára 
üdv az edényre 
létünk tégelyére 
lépegetünk csak 

csíMtótsen^T 
lassú haláltánc 
szórjuk a gyöngyöt 
disznók elébe 
leszárad közben 
arcunkról az ének 
kincsek kancsója 
porlik a máza 
kiöntött korsó 
csorbul a szája 
kiürített pohár 
se bora se gyöngye 

Luis Ayala: 

Ecuador 
Nem ér te lek . . ; 

Körbeölelnek emlékmély gondolatok. 
Finomrajzú őserdőket 
úgy hoz elém a képzelet 
akár a mezők korholását, 
mert egy nap elhagytam őket 

Tudom, hogy távol vagyok, hogy néha fázom, 
hogy melegem van. hogy szomjas tántorgásaimban 
fölverem az a lvókat . . . 

De még inkább érzem Itt belül, 
hogyan fut véremben őrülten 
a Pastaza. az Esmeraldas, 
forrásától egyre messzebb a Guayas; 
látom partjaikon 
a közös kenyérért 
közős hálót húzó halászokat 

Nyugtalan sejtjeimben 
számba vehetem 
örök izgalmam szülőit 
a szigeti, partvidéki, hegyi, keleti 
egyenlítői. Amazonas-parti 
embereket 
akik a föld termékeny bőrébe magot vetnek, 
öléből begyűjtik a búzát 
banánt virágokat. kukoricfT. __. V | 
a csillapítani szomjukat — narancsot. 

És most, mikor rám tátja száját a Történelem, 
vakon feledném a tegnap álmait? i 
Álmodtam már csillagokról. I i 4 A 
őserdő volt zöl<J ruhámT [ V ) L J U J O 
nap és hóid a szemem helyén. 
szívem Csendes-óceán. _ 
Ecuador, feledlek hát? 

Feledlek-e. 
mikor bensőmben szétáradnak 
az éjben bolyongók hangjai? 

Tudnálak-e feledni, 
mikor a te zenéd táplál; 
virágaid, vulkánjaid, 
kristálylagúnáid 
bennem nyílnak? 

Hogy* felednélek Ecuador? 

Elfelejteni védelmező Atahualpa, 
Simon Bolivár és San Martin földjét. 
Nemzetek ölelését 
Amerika Cervantesét. 
Jüan Montalvót: 
Amerika fényét. Quitót 
a szabadság kiáltását? 

El tudnálak felejteni Ecuador? 

Nem értelek, hisz egyre közelebb vagy 

Feledhetnélek. Ecuador? • 
Feledhetnélek? 

Soha! 
(Ford.: Petz György) 

* Luis Ayala, ecuadori költ«, a moszkvai konzervatórium har-
madévéé. songoraszakos hallgatója. 
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Művészeti csoportok találkozója 
A Szeged városi KISZ Bizott-

ság minden dicséretet megérdem-
lő kezdeményezésének lehetünk 
tanúi a november 22-én és 23-án 
megrendezésre kerülő Szegedi 
Felsőoktatási Intézmények Ama-
tör Művészeti Csoportjainak 
Fesztiválján. A találkozó célja, 
hogy a városunk egyetemein és 
főiskoláin működő amatőr együt-
tesek közös rendezvényen talál-
kozhassanak, megismerjék egy-
más munkáját , továbbá, hogy a 
szakmai zsűri kritikai értékelésé-
nek segítségével további munká-
ra inspirálják őket. Hangsúlyoz-
ni kell tehát, hogy nem verseny-
ről van szó, hiszen a zsűri nem 
rangsorolja, hanem mérlegeli a 
három kategória — tánc. ének-
zene. színjátszás — résztvevőinek 
teljesítményét, a produkciók 
színvonalát műhelybeszélgetések 
keretében. . 

A november 22-! ^elődöntőket" 
í— melyek kategóriánként három 
különböző helyszínen zajlanak 
majd — követi másnap az I f jú -
sági Házban a gálaest 

A szegedi amatőr csoportok 
munkájának színvonalfelmérő ta-
lálkozója minden bizonnyal leg-
jobb előkészítése az országos ve r -
senyeken való sikeres részvéte-
leknek. Tekintettel a résztvevő 
csoportok nem csekély számára s 
a műfajok sokféleségére, segíte-
ni szeretnénk a szervezők mun-
káját . Ennek érdekében azokhoz 
az alkotókörökhöz látogattunk el, 
ahol már megkezdték a felké-
szülést, s amelyeknek munkája, 
tevékenysége kevésbé ismert az 
olvasók előtt. 

Medicusok: minden 
kategóriában 

Az 1978-ban alakúit Medicus 
Színpad vidéki meghívásainak 
sokasága egyértelműen bizonyít-
ja, hogy az Oláh Attila irányí-
tása alatt működő színjátszó cso-
port országos viszonylatban is 
népszerű. 

Ez év utolsó negyedében láto-
gatnak el többek között produk-
cióikkal a budapesti Állatorvos-
tudományi Egyetem klubjába, a 
SOTE és a Vár klubba, a kecs-
keméti Művelődési Házba és Ma-
rosvásárhelyre. A vendégszerep-
lések mellett a színpad most tel-
jes erővel a — november 24-én 
—» Szentesen megrendezésre ke-
rülő minősítő versenyre készül, 
valamint az ezt mindössze egy 
hónappal követő balassagyarmati 
XIV. Országos Madách Imre 
Színjátszó Napokra. Természete-
sen szegedi közönségükről sem 
feledkeznek meg, az elmúlt hó-
napban is két bemutatóval je-
lentkeztek hazai színpadon. Nem-
rég láthattuk nagy közönségsi-
ker t aratott komédiájukat, vala-
mint a Nemzetközi Gyermekév 
alkalmából összeállított „Enged-
jétek hozzám jönni a gyermeke-
ket" című műsorukat. A vidéki 
fellépések nagy száma, a hazai 
bemutatók sűrűsége és a verse-
nyeken való jó helytállás nagy 
^terhet" jelent az együttes tag-
jainak, hiszen a fellépések előtti 
„nagyüzemet" éjszakákon á t tar -
tó kemény próbák jellemzik. Ezt 
a terhet azonban szívesen vállal-
ja az együttes 16 tagja, hiszen a 
gyakori együttlétek baráti társa-
sággá kovácsolták őket Az I f jú -
sági Házbeli találkozó számukra 
a legkedvezőbb időpontban lesz, 
mert a szakmai zsűri elemző-ér-
tékelő véleményét hasznosítani 
tudják majd a szentesi minősítő 
versenyen. 

A SZOTE néptánccsoportja két 
művészeti vezetőjének — az 
ÉDOSZ fiatal táncosainak Simicz 
Erzsébetnek és Hell Istvánnak — 
nincs könnyű dolga az orvos-
egyetemi táncosokkal. A legfőbb 
gondot az jelenti számukra, hogy 
az évenkénti cserélődés követ-
keztében minden szeptemberben 
— az új tagok miatt — az ala-
poktól kell kezdeniök a munkát, 
a tanítást Jelenleg 30 új és 20 
régi hallgatóból álló tánccsoport 
fellépési lehetőségei kizárólag a 
felsőoktatási intézmények ren-
dezvényeire és az országos mi-
nősítő versenyekre korlátozód-
nak. Eredményeik közül legjelen-
tősebb az 1977. évi Egyetemi és 
Főiskolai Művészeti Napokon el-
ért ezüst I. fokozat Látogatá-
sunkkor még a Gólyabál nyitó-
táncának próbái folytak, s csak 
november elején, — az őszi szü-
net után •— kezdik el a felkészü-

hez szólóan, A pergő ritmusú, jól 
díszletezett, s főként jó arány-
érzékkel megrendezett előadás 
megérdemelt sikert aratott. 

A darabválasztás miértjéről, a 
felkészülés időszakáról, s a pró-
bák során adódó nehézségekről 
beszélgettünk előadás után a da-
rab rendezőjével (Bagó József) 
és a szereplőkkel (Beke Ferenc, 
Gyuricza Péter, Kindln Gábor, 
Lencsés Erisébet, Szabó Ilona, 
Tóth Gizella, Tóth Ilona). A mi-
nidráma bemutatásának okait 
közösen fogalmazták meg. A 
döntő szempont — mint elmond-
ták — a mondanivaló aktualitá-
sa volt, figyelmeztető jellege. 
Emellett fontosnak bizonyult az 
a tény is, hogy több alakításra ad 
lehetőséget a darab, s módot ar-
ra, hogy a társulat kipróbálhassa 
a neki leginkább megfelelő já-
tékstílust. Beszélgetés közben szó 
esett a gondokról Is. A Stúdió 

Jancsovics Sándor: (SZOTE-fotókör): Rét kalap alatt 

lést a szegedi fesztiválra. A mű-
sorterv azonban már ekkor ké-
szen vo l t s a tervek szerint egy 
mezőségi, egy lőrincrévei táncot 
és egy sárközi leánysiratót mu-
tatnak majd be. 

Az Orvostudományi Egyetem 
mindössze 30, de lelkes tagból 
álló kórusának kamarajellegét 
meghatározza a kis létszám. A 
Kiss Ernő vezette együttes reper-
toárjában madrigálok, motetták 
és népdalfeldolgozások szerepel-
nek. amelyeket intézményük ün-
nepi rendezvényein mutatnak be. 
Állandó résztvevői az Egyetemi 
és Főiskolai Kulturális Napok 
Zenei Fesztiváljainak, ahol ta-
valy ezüst éremmel tüntették ki 
őket Végre az idén megoldódott 
a kórus próbalehetőségének régi 
problémája, hiszen ez év szep-
temberétől zavartalanul gyako-
rolhatnak a Gazdasági Hivatal 
szakszervezeti helyiségében he-
tente két alkalommal. November 
elején kezdik el a felkészülést a 
művészeti csoportok szegedi ta-
lálkozójára, ahol egy madrigál, 
egy spirituálé és egy Kodály mű 
alkotja majd „versenyprogram-
jukat". 

A bemutatott csoportokon kí-
vül a SZOTE még egy kategóri-
ában képviselteti magát a nemes 
„versenyen", hiszen fotókörük 
legjobb alkotásait is elküldik az 
Ifjúsági Házba. 

Színpad — hasonlóan más művé-
szeti csoportokhoz — szintén te-
remhiánnyal és díszletezési prob-
lémákkal küszködik. Párhuzamo-
san több műsort próbálnak, ezért 
szükségük lenne állandó próba-
helyiségre. Mostani előadásuk 
díszletgondját úgy sikerült meg-
oldani. hogy az Ifjúsági Házból 
kölcsönöztek kellékeket. Szeren-
csére, a főiskolai közművelődési 
bizottság támogatja munkájukat, 
s próbál- hathatós segítséget 
nyújtani, 

A próbák mindenkor beszéd és 
'mozgásgyakorlattal kezdődne*, 
sőt előadások előtt Is ez a „be-
lépő". Nincs rendező-uralom, a 
próbákon a szereplők és a ren-
dező együtt dolgoznak. A cél: 
munkakedv és játéklehetőség 
teremtése. 

melyet általában 
a főiskola házirendezvényein es 
njálvánös városi fellépéseiken 
mutatnak be. Tevékenységük I 
fontos mérföldköve lesz a — no-
vember 16—17— 18-án megrende-
zésrekerülo — Jazz Napokon 
való fellépésük, s az a, felvétel, 
melyet december l-<n forgat ve-
lük — s még négy rrt'áslR szegedi 
zenekarral — a Magyar TV. 
Munkájukat a főiskolai közmű-
velődési bizottságon kívül a sze. 
gedi Ifjúsági Ház is támogatja. 
Meglepő, de nincs teremgondjuk, 
állandó próbahelyiséget kaptak a 
főiskola Hámán Kató úti épüle-
tében. Szakmai fejlődesük bizto-
sított, mindannyian zenét tanúi-
nak vagy tanítanak. 

A Szegedi Élelmiszeripari Fő-
iskola Irodalmi Színpadával kép-
viselteti magát a mezőnyben. 
Húsz fős irodalmi színpadánaK 
vezetője Maróti János 1972-óta 
„gyötri" csoportjának tagjai t he-
tente két alkalommal. A próbá-
kon ugyanis igen kemény munka 
folyik, amely beszédgyakorlatok-
ból, színpadi mozgás próbákból es 
helyzetgyakorlatokból áll. A főis-
kola legjobban működő s legna-
gyobb megbecsülésnek örvenoő 
művészeti közösségének feladata 
á szegedi élelmiszeripari üzeme«, 
kulturális rendezvényein vaio 
állandó részvétel, valamint in-
tézményük közművelődési estje-
inek szervezése és lebonyolítása. 
Versenyeken elért eredménye uc 
közül legjelentősebb eddig a ta-
valyi területi vetélkedőn elélt 
első helyezésük, ahol a K U D B 
szabad című műsorukkal szere-
peltek és a gödöllői Agrár Napo-
kon nyújtott szép teljesítményük. 
Itt a színpad harmadik helyen 
végzett, egyik tagjuk pedig első 
helyezést ért el szavalat kategó-
riában. Győré Imre: Orfeo sze-
relme című darabjának olvasó-
próbái folytak az elmúlt hónap-
ban, mert ezzel a bemutatóval 
lépnek majd közönség elé az If-
júsági Házban. 

Két csoport a JATE-ról 
Felkerestük a József Atü ja 

Tudományegyetem művészeti 
csoportjainak * illetékeseit Is. 
Mostani írásunkban azonban 
részletesen nem foglalkozunk a 
három amatőr közösség tevé-
kenységével, hiszen már több al-
kalommal közöltünk - munkájáról 
tudósítást lapunk hasábjain. 
Mindössze az iránt érdeklődtünk, 
részt vesznek-e a fesztiválon? 

A JATE teljes vegyeskórusa, 
mely az idén ünnepli fennállásá-
nak 55. évfordulóját „csak" ka-
marakórusával képviselteti ma-

Műsor-
ajánlat 

A főiskolák 

tX'vefee tánc"—medikus módra 

A Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola amatőr művészeti cso-
portjai közül — fiatal kora elle-
nére — a legnagyobb népszerű-
ségnek talán a Stúdió Színpad 
örvend. A felsőbbéves hallgatók 
bizonyára emlékeznek még a fő-
iskolai irodalmi színpad léte és 
működése körüli vitáikra, az in-
dulás hőskorára. A jelenlegi tár-
sulat közvetlen előde a Miháczi 
János vezette Irodalmi Színpad, 
mely sikeres bemutatót megérve 
kiful ladt s felbomlott. Az új, 
nem kis létszámú Stúdió Színpad 
társulata a régi „színpadosokból" 
és az újonnan toborzott hallga-
tókból áll. Az együttes tevékeny-
ségét meghatározó koncepció lé-
nyege; a magas létszám ellenére 
is kapjon mindenki szereplehető-
séget. Műsoraikat tehát ezen elv 
alapján állítják össze. 

A novemberi vetélkedésre a 
Stúdió Színpad is benevezett s 
valószínűleg Vámos Miklós: Lét-
ra című minidrámáját mutat ják 
majd be. Műhelymunkájukat 
szerettük volna látni, a z t aho-
gyan formába öntik a szerzői 
matériát Különböző félreértések 
miatt azonban a „végterméket", 
a bemutatót láttuk. A harminc-
öt perces abszurd játék a szoci-
alista Magyarország politikai és 
gazdasági múlt já t idézi — jelen-

A Stúdió Színpad beszédgyakorlatot tart 
A beszélgetés közben előkerült 

a színpad „munkanaplója", 
amelyben fényképek, újságcikkek 
és a nézők véleménye rögzíti a 
társulat eddigi „történelmét". A 
jelenlegi társulat igyekezete ma-
ximális. elképzeléseik reálisak, 
remény van tehát a sikeres sze-
replésre. 

A Stúdió Színpad mellett a fő-
iskola rajz tanszékének alkotó 
köre is indul a novemberi talál-
kozón. Kiállításaikat eddig is 
nagy érdeklődés kísérte. Mosta-
ni anyagukat a keramikusok, a 
fotósok, a grafikusok és a lak-
berendezésekkel foglalkozók leg-
jobb alkotásaiból válogatták ki. 

A zenei kategóriában indul a 
főiskolai Jazz-zenekar. ö k a leg-
fiatalabb együttes a főiskolán, 
hiszen csak 1978. májusa óta ját-
szanak együtt a jelenlegi felál-
lásban. Az együttes vezetője i f ) . 
Kiszin Miklós bőgőn és basszus 
gitáron játszik, dobos Csizmadia 
László, zongorista Kovács Gábor 
gitáros Cserép István. Negyed-
éveként jelentkeznek ú.1 műsor-

gát. A tánccsoport előrelátható-
lag teljes létszámmal vesz részt 
a találkozón Az Egyetemi Szín-
pad fellépése még bizonytalan, 
mert — mint Ákosi Árpád mű-
vészeti vezető elmondta — nem 
tart ják színpadképesnek az ez 
évben sok új taggal bővült 
együttes készülő produkcióját a 
fesztivál időpontjában. Régebbi, 
nagysikerű darabjaikat pedig 
r.em újí t ják fel, mert a közön-
ség jól ismeri azokat. 

Első Ízben kerül tehát sor egy 
olyan találkozóra, ahol felsőok-
tatási intézményeink amatőr mű-
vészeti csoportjai közös fellépés 
során mutathatják meg a közön-
ségnek és egymásnak tevékeny-
ségük eddigi eredményeit. A már 
javában készülődő csoportoknak 
sok sikert kívánunk, g reméljük 
munkájukat elismerés követi. 

A szervezők és a résztvevők 
egyaránt nagy érdeklődésre szá-
mítanak, s bíznak abban, hogy 
november 22-én az Ifjúsági Ház 
nagyterme zsúfolásig megtelik 
majd. 

gróf—kalocsai 

JATE-klub: 
l. 

November 13. 19.30 óra Szex®« 
lógia: Szextechnika. Vezeti Kosá* 

1 njri Tamási 

20 óra: a XX. század amerikai 
és angol színháza (Előadó: dr.' 
Szilassi Zoltán) 

22 óra: Éjszaka! mozi: Egy lány 
Chicagóban (amerikai film) 

November 14. 20 óra: Táncházi 
Kalamajka együttes és az Egyi 
temi Néptánc csoport 

November 15. 21 óra: EmberJ 
ez gyönyörű (Koltai János és Tí-
már Béla előadóestje) 

November 16. 19 óra: Gólyabál 
Óriás disco 
November 17. 17 óra: Mrozeki 

Emigránsok (Egyetemi Színpad 
előadása) 

20 óra: Kocka utca 13. (Nagy 
Bandó András humorista műsorai 

22.30 óra: Szegedi Jazz Napok 
— Jam Sesslonje 

November 19. 18 óra: Filoző. 
fiai Kör: A hellenisztikus világ 
(Előadó: dr. Pais István)) 

22 óra: — Filmklub: Gyalof 
galopp (angol film) 

November 20. 20 óra: A szov-
jet és lengyel színház: dr. Eibert 
János előadása 

22 óra: Éjszaka! mozi: Kleia 
úr (francia—NSZK-fllm) 

November 21. 20 óra: Boros La-
jos—Vas János: Fehérlófia — • 
KKM. folk-pódium stúdiójának 
bemutatója 

November 22. 20 óra: El K»4 
aovszkijt Dzsan Panoptikum müH 
sbra 

November 23. 19 óra és 23 órai 
Disco 

November 24. 19 óra: Spirituálé 
énekegyüttes műsora 

20 óra: Sport klub — Zsolt Ró-
berttel beszélget Riskó Géza 
sportújságíró 

22 óra: Filmklub: Forró vlzeá 
a kopaszra (magyar film) 

SZOTE-klub: 

November 15. 19 óra: Jazz élői 
zetes 

November 17. 22 6ra: Oriá* 
disco 

Rajzfilmvetítés 
November 18. délelőtt 11 órfal 

Gyermekműsor. 
November 19. 19 óra: Karsal 

Pantomim RT. műsora 
November 21. és 22. 20 ó m 

Színházi Napok 

Szegedi Ifjúsági Ház: 

November 14. 20 óra: Filmklub» 
Pogányok ideje (angol filmi 

November 16—17—18. 18.30 test 
Szegedi Jazz Napok koncertjei 

November 19. 10 óra: Irodai-" 
mi kávéház^ 

Marie-Thérése Ghirandl f ran-
cia gitárművész előadóestje 

Szeretkezéseink — az Ifjúsági 
Ház színpadának összeállítása 

November 20. 19 óra: Hervat 
Gizella: Zuhanások — az Ifjúsági 
Ház színpadának bemutatója 

November 21. 20 óra: FilmklubJ 
Sztriptízbár a Sohóban (angol 
film) j S 

November 22. 19 óra: A Szege-
di Felsőoktatási Intézmények mű-
vészeti csoportjainak bemutatója 

November 24—25. 17 óra: Or-
szágos táncverseny 

A Tamási Aron-klub program-
ját lapzártáig nem kaptuk m e g 
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Gelman: Mi, alulírottak... 
Léner Péter, a Gelman-darab 

rendezője mindent elkövet, hogy 
a címváltoztatást igazolja: a szín-
házi előcsarnokot pályaudvari 
váróteremmé „alakítja" egy han-
gosbeszélővel, az előadás kezdete 
előtt bejátszott vonatzajjal. Tö-
rekvését azért sem kísérheti si-
ker, mert a darab nem ad lehe-
tőséget ilyen átértelmezésre. 
Az eredeti cím pontos: Mi, alul-
írottak... Először: mert konkré-
tan utal a darab legfontosabb 
problémájára, másodszor: mert 
jelképes erejű: a darabban a 
mechanizmusból való kiszakadás, 
az emberi önmegvalósítás lehető-
ségének szimbolikus megfogal-
mazása, lehetőség az énazonos-
ság és az énérvényesítés össz-
hangjának megvalósítására. 

A. Gelman nem mond semmi 
újat az emberről, szemmel látha-
tólag nem is akar. A darab tár-
gyából „kitermelődve", szinte a 
választott életanyag önmegvaló-
sulásának szükségszerű következ-
ményeként megteremtődik né-
hány olyan szituáció, amelyekből 
valóban hiteles, modern emberi 
konfliktushelyzet jöhetne létre. 
Am Gelman ezeket éppen csak 
jelzi, elemzésüktől, ami darabjá-
nak gondolati mélységet adhatna, 
szándékosan óvakodik. Öt maga 
a jelenség, a szocialista társada-
lom adott fejlődési fokán kiala-
kuló bürokrata-mechanizmus ér-
dekli. Alakjait belehelyezi e 
mechanizmusba, s azt mutat ja 
be, hogyan reagálnak azok bizo-
nyos, konkrét szituációkra. Az 
emberi reakció lehetséges „típu-
sait" vonultatja föl, s mindezt 
pontosan teszi. Ez a mechaniz-
mus emberi tettek, viszonyulások 
objektivációja, amely „fejlődésé-
nek" bizonyos pontjától önmoz-
gásra képes. (Ezt az önmozgást 
Gelman okosan érzékelteti: akik 
látszólag irányítják a mechaniz-
must, — Grizsiljuk és Iván Iva-
novics — nincsenek jelen a da-
rabban.) Ebben a struktúrában 
az egyes ember helyzete abszurd-

dá válik. Gelman darabjának 
legjobb pillanatai éppen azok, 
amikor ezt az abszurditást ábrá-
zolja. A probléma azonban ott 
van (s ez a Szegedi Nemzeti 
Színház előadásából is kitűnik), 
hogy Gelman „típusai" átlagos 
emberi magatartás-formákban 
vergődnek, s az egyéni nem jele-
nik meg az átlagban. Ezért az 
előadás erkölcsi képeskönyvvé 
válik, s ez az illusztratív jelleg 
elfojt ja a tárgyból szükségszerű-
en kibontakozó drámai szituáci-
ók emberközpontú kifejtését. 

Az előadás első és második ré-
sze között mély a szakadék. Az 
első rész vontatott, már-már ér-
dektelen játszadozás, dramatur-
giai hibával tarkítva: az az Alla 
lesz hírtelen és motiválatlanul 
tisztességessé és leplezi le a „szü-
letésnap-akciót", aki bevallottan 
egyetlen cél érdekében akarja 
aláíratni az átvételt hitelesítő 
papírt: hogy lakást, telefont kap-
jon. Persze, jöhet az ellenérv: 
igen, mert tűrnie kell önnön meg-
aláztatását. Csakhogy a jelenet 
nyomán fölsejlő családi „dráma" 
utólagosan, a második rész felől 
semmisíttetik meg, azzal, hogy 
nem folytatódik. Ez a képes-
könyv-oldal, az első rész végére 
illesztve, egyben a fenti tisztessé-
ges szándékot is hamissá teszi. — 
A második részben aztán egy-
szerre „megugrik" a darab, kide-
rül, mindenki tud valami fonto-
sat, amit eddig ügyesen titkolt. 
Az előadás itt tud létrehozni bi-
zonyosfajta feszültséget, amely 
három pillanatban csúcsosodik, 
drámai igénnyel. Gelman alakjai 
éppen azért sematikusak, mert a 
mechanizmusra visszairányuló 
reakciók egy-az-egyben kiteljesí-
tik jellemüket. Legfőképpen ér-
vényes ez Lonya Singyinre (Voss 
Gábor), akit egyéni emberi vo-
natkozásai tulajdonképpen esak a 
szintén láthatatlan Jegorovhoz 
kötnek, s mint ilyenek egy eleve 
„lefokozott" énkiteljesedésre pre-
desztinálnak. Ez a darab nem az 

ő egyéni drámája, mert ő is csu-
pán eszköz: a csinált — hiszien 
nem egyéni belső szükségszerű-
ségből fakadó — humanizmus 
eszközzé degradált, egyénieden 
„típusa". Egyetlen drámai pilla-
nata a befejező jelenet: a fenti 
„típus" emberének tehetetlen 
üvöltése a mechanizmussal szem-
ben. Vass Gábor itt a legjobb. 

Az előadás nagy érdeme Kátay 
Endre művészi alakítása. Nagy 
kár, hogy Kátay nem tud leszok-
ni fölösleges gesztusairól, ame-
lyekkel többnyire túljátssza sze-
repét. Játékával olyannyira 
emelkedik a többi színész fölé, 
hogy a megformált alak (Szem-
jonov) a szükségesnél nagyobb 
nyomatékot kap. — Szemjonov 
az, aki az utolsó pillanatig meg-
őrzi kívülállását, a mechanizmus 
mindenről-informált kiszolgáló-
jaként. Bábú volta akkor kérdő-
jeleződik meg, amikor választás-
ra kényszerül. Választása a meg-
futamodás, mert számára magá-
nak a választásnak a ténye is ab-
szurdum. Megfutamodása, didak-
tika és líra nélkül, az emberi ki-
szolgáltatottság szíven ütő t ra-
gédiája (másik drámai pillanat). 
S ezek után használhatatlan a 
másik két aláírás: Nujkina (Bar. 
ta Mária) visszakéri a kitöltetlen 
átvételi pap í r t Ez a pillanat (a 
harmadik drámai) lényegében a 
darab vége is. Mert — és ez le-
het Gelman bölcs üzenete az 
eredeti címmel együtt — emberi 
viszonylatainkban mindnyájan 
„alulírottak" vagyunk. 

Kovács János (Gyevjatov) vé-
gig pontos és egyszerű szerepve-
zetése akkor erősödik fel, amikor 
kiderül: az átvételi bizottság el-
nökét is bábunak használja a 
mechanizmus. Barta Mária jó! 
oldja meg szerepét, kisebb bi-
zonytalanságtól eltekintve érvé-
nyes ez Király Leventére (Ma-
liszov) is. Menszátor Magdolná-
nak (Alla) nincs mit kezdenie le-
hetetlen szerepével. 

BELANYI GYÖRGY 

Elmélkedések 
a szüretről 

A felkeiő nap a menza előtt 
talált bennünket, buszra várva, 
kissé türelmetlenül a hideg mi-
att. Fél hét az indulás ideje, Öt-
tömösre megyünk, szőlőt szedni. 

Az úton alvás, evés, Reggeli 
krónika, totómegbeszélés. A meg-
érkezéskor topogás, névsorolva-
sás, balesetvédelmi oktatás — 
lehetőleg ne vágjuk le sajá t és 
mások uj já t —, vödörfelvéteL 
Végre szedhetjük, szép rizling — 
jut belőle bőven a hasunkba és a 
magunkkal hozott szatyorba is. 
Vidám munkazajtól hangosak a 
szőlősorok. Munka közben a 
TTK-sokhoz illően pontosítottuk 
a tsz által kiszámított vödrök át-
lagsúlyát, Borda-féle visszaméré-
sí eljárással. Mérleget e célra 
egyik előrelátó tanárunk hozott. 
Tízórai szünetben, mielőtt egy el-
hanyagolt szőlőtáblába vezényel-
tek volna bennünket, szakszerű 
oktatásban részesültünk a szőlő-
művelésről, például: méddig kell 
futtatni a vesszőt, miért* nem le-
het a gyomot műtrágyával irtani, 
mikor lehet elkezdeni a gé-
pesített művelést stb. Ezután 
már értettük, miért járunk de-
rékig a szúrós gazban. Azzal vi-
gasztaltuk magunkat, hogy hol-
nap már nem lesznek ilyen par-
lagon hagyott szőlősorok. 

Hasonlóan telt a hét többi nap-
ja is. Délben már trikóra vetkőz-
tünk, s a vödrösök alig győzték 
hordani az alföldi homok termé-
sét. A munkaintenzitás csak pén-
teken csökkent talán a metsző, 
hideg szél. talán a közelgő hét-
vége miatt. t 

A népgazdaságnak évente 
szüksége van a diákok segítségé-
re. Fárasztó, nehéz, hasznos 
munkát végeztünk, jólesett Jö-
vőre is megyünk! 

így is lehet. . . 

Donizetti: Anna Bolena 
A Szegedi Nemzeti Színház 

operatársulata legutóbbi bemu-
tatója Donizetti e kevésbé és 
kevesek által ismert operája 
volt. Mielőtt még néhány gon-
dolatot papírra vetnék, fontos-
nak tartom leszögezni, hogy az 
előadást nem zenekritikusi 
szemmel, hanem a kíváncsiság-
ból operabemutatóra vetődő né-
ző szemével figyeltem. Mint 
ilyen — nem rendelkezve meg-
felelő zenei műveltséggel és 
szakmai képzettséggel — nem 
tudom megítélni, megérte-e elő-
ásni a szövegkönyvet máskép-
pen. szakmailag helyes volt-e 
színpadra vinni Donizetti elfelej-
tett művét 

A laikus szempontból bizonyára 
megérte bemutatni. Bruno Cam-
panella például lejött Szegedre, 
vállalkozott a „betanításra", a 
dirigálásra. Megint csak nem ér-
tő mondja, de biztosan hosszú 
időre leckét adott „olasz muzsi-
kából" a zenekarnak és a szólis-
táknak. Csak igazi olasz képes 
ilyen pianínókra fogni a zene-
kart, s hogy néha mégis elnyom-
ták az éneket, az vagy a szó-
lista hibája volt. vagy a terem 
rossz akusztikájának következ-
ménye. Érdemes volt a művet 
elővenni Anna Bolena figurája 
miatt is, hiszen ha ő nincs, kl 
tudja mikor bizonyíthat ilyen 
fényesen Bojtot Horváth Ágota. 
Zenei felkészültsége, egyre fe j -
lődő énektechnikája mellett szí-
nészi teljesítménye is élményt 
nyújtott. Gortva Irén Smeton, 
az apród szerepében hasonló-
képpen jó volt, s főként maga-
biztossága volt imponáló. Ugyan-

csak Donizetti által jutott neki 
megfelelő szerephez Lengyel 
Ildikó, aki Seymourt zeneileg és 
színészileg egyaránt jól formál-
ta meg. Gregor József Enrico 
szerepében már nem kap ilyen 
hálás feladatot, de hangja most 
is meggyőző. (Kellemes jelenség 
VIII. Henrik-ként főként Kojda 
Sándor filmjének főszereplőjét 
jut tat ja eszünkbe megjelenésé-
vel.) 

A karmester és néhány szólis-
ta kitűnő teljesítménye mellett 
azonban voltak az előadásnak 
kifejezetten gyönge pontjai. Kí-
nos volt például a férfi kórust 
hallgatni, mert arra gondolt az 
ember, nem igaz, hogy nem le-
hetett volna időben felmérni 
képességüket és javítani ra j ta . 
Szerencsére, a női kar ellensú-
lyozni tudta ezt a kellemetlensé-
get. 

Csikós Attila díszletei jól ad-
ták vissza a korabeli angol ud-
var intrikus légkörét, s jól je-
lezték a bekövetkező tragédiát 
Vágvölgyi Ilona ruhái inkább 
praktikusak voltak, mint szépek. 

Horváth Zoltán rendezése 
igyekezett mozgalmassá tenni a 
színpadon végbemenő cselek-
ményt, s ehhez a kórust hasz-
nálta fel. Donizetti operájának 
főhőse az ártatlan Anna Bolena, 
Horváth Zoltán tehát ennek 
megfelelően irányította a többi 
figura megformálóit. 

A kitűnő alakításokkal, kelle-
mes meglepetésekkel is szolgáló 
előadás megnyugtató volt. Bizo-
nyította, vannak tehetséges fi-
ataljai a szegedi operatársulat-
nak. G, R. 

lói mondani? Két mázsa szőlő 
leszedése fejenként. Teljesíthető 
elvárás. Az első napon nem volt 
semrhi probléma, ,bár a második 
napon nem csak a lassan telő 
puttonyokkal kellett megbirkózni, 
hanem a csaknem fagyponton le-
vő Idővel is. 

A „kiengedés" a negyedik na-
pon következett, amiben ismét az 
időjárás volt a főszereplő. (Azt 
azért meg kell jegyezni, hogy ez 
nem volt ok arra, hogy a helyi 
vendéglő forgalmát annyira fel-
lendítsék a hallgatók!) A befe-
jező napon aztán végles leenge-
aett a társaság. Alig teltek meg 
a puttonyok, és még többen lá-
togatták meg a kocsmát. 

Összegzés helyett 
Ahhoz kétség sem fér, hogy az 

idei évben minden tekintetben 
jobb hangulatban zárúlt a me-
zőgazdasági munka mint egy év-
vel ezelőtt Akkor a legnagyobb 
problémát a termelőszövetkezet 
hozzáállásában láttam. Itt más 
szemlélettel fogadtak bennünket. 

Azok akik valamennyi munka-
napon — dacolva az időjárás 
viszontagságaival megjelentek a 
munkán a legnagyobb „szemte-
lenségnek tartották, hogy voltak 
olyan hallgatók akik ki tudja 
miért de egyetlen napon sem 
jelentek meg. 

Ha „nehezen" is, de kocsira kerültek a tele ládák 

Szinte egybehangzó vélemény 
szerint feltétlenül szükséges len-
ne ezeknek a hallgatóknak a szi-
gorú felelősségre vonására. Az 
igaz, hogy valószínűleg sikerül 
mindenkinek igazolást szerezni, 
de ezeket is lehet ellenőrizni, 
mert méltánytalan, igazságtalan 
lenne ha bárki is hamisított, 
vagy kitalált indokkal kinevetné 
azokat akik a kényelmet a mun-
kával cserélték fel. Lehetséges, 
szokatlan hogy a hallgatóktól ér-
kezik ilyen javaslat, de éppen ez 
mulatja, hogy azok akik ott vol-
tak nem szívesen veszik ha a 
„lógósok" kinevetik őket 

S végezetül még néhány gon-

dolat: Meglepően jó volt hogy a 
csoportokkal kintlevő tanárok a 
hallgatók érdekeit képviselték, 
intézkedtek és- segítettek. Azt 
kell mondani példáját mutatták 
a jó értelemben vett oktató — 
hallgató viszonynak. Az idei év-
ben a buszokkal sem volt prob-
léma. Időben érkeztek, és időben 
indultak. A hatórás munkaidő 
nem volt o.'yan megterhelő, és az 
itthon fogyasztott ebéd sem volt 
elhűlve. — így aztán azt lehet 
mondani: jól összehangolt, jól 
szervezett munkán vettünk részt, 
— kár, hogy nem dolgozott végig 
mindenki jól. 

ÉLES ANDRÁS 

Egy évvel ezelőtt azt írtam a 
jogi kar hallgatóinak a mezőgaz-
dasági munkájáról szóló tudósí-
táson« oímének, hogy „Ezt még 
tanulni- ke l lw . Az idei munka-
szervezés azt bizonyította a jogi 
karon gyorsan tanulnak, mert ösz-
szehasonlíthatatlanul jobb volt a 
munka, a foglalkoztató partner 
gazdaság vezetőinek hozzáállása, 
és a szerződés is méltányosabb 
fizetést biztosított a munka el-
lenértékeként. 

Előzmények 
Amikor megtudtuk, hogy csak 

cklóber végén 22-től 27-ig me-
gyünk dolgozni nem éppen kitö-
rő lelkesedéssel fogadtuk a h í r t 
Alapja az aggodalomnak az idő-
járás volt — s lett. Az öt nap-
ból három napon át metsző hi-
deg v o l t főleg a reggeli órákban 
ami alaposan rányomta bélyegét 
a teljesítményekre. A harmad-
évesek a Szegedi AUami Gazda-
ság Pusztamérgesi kerületének 
íuzsai telepén szedték a szőlőt. 
Okét kísértük figyelemmel öt na-
pon keresztül. 

Jurátusok a szőlősorok között 
i 

Orvostanhallgatók a Szegedi Állami Gazdaság ásotthalmi üzemegysé-
gében (Fotók: Molnár József) 

Munkanapok 
Az első napon a gazdaság 

'egyik kerületvezetője ismertette 
a r elvárásaikat. Mit lehet ezek-
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Ana tőr rajzfilmes 
„Főgebra* — ez volt a címe a 

Csongrád megyei Amatörfilmes 
Fesztivál második helyezett és 
egyik közönségdíjas rajzfilmjé-
nek. A túlbonyolítás ellen szol, 
a józan ész mellett áll ki. A 
rajzfilm készítője: Kecskeméti 
Zsolt másodéves főiskolai hallga-
tó. 

— A főiskolán működik a m a -
törfilmes alkotókör. 

— Igen. én is tagja vagyok en-
nek a három-négy főből álló 
csoportnak. Technikailag minden 
anyagunk megvan (kamera, la-
borfelszerelés) csak kevés ember 
aolgozik es azok is külön, egyé-
ni gondolatokkal. Nincs hagyo-
mányunk, pedig régen pezsgő 
élet folyt az amatőrfilmeseknél. 
Példaképem. Hegyi-Füstös László. 

— Említetted, hogy kevesen és 
nem ,túl aktívan dolgoztok. Ho-
gyan lendít a mostani második 
díjad a kör munkáján? 

— Talán bizonyítja, hogy jár-
ható ez az út.- Jó lenne egyfajta 
profilt kialakítani, megalapozni 
a rajzfilmezést nálunk. ér-
deklődés meg is van erre, több 
rajzszakos évfolyam és csoport-
társam segítene a fázisrajzok 
készítésében. 

— A díjnyertes rajzfilmed 
mennyi ideig, készült-? 

— Ez év januárjától márciusig. 
Két hét alatt is meg lett volna, 
de mindent egyedül csináltam. 

— Hogyan? 
— írólapokra. Eekete lilctoliai 

rajzoltam. A sűrítő rajzoknál 
hat lapot tudtam átvilágítani 
egyszerre. Az aláfestő zene. 
Szabó, László fuvolajátéka volt. 
A hangeffektusok felvételében a 
csoporttársaim segítettek. Sajnos 
nem a legjobb hangosító beren-
dezés állt a rendelkezésemre, de 

. mindezek ellenére összeállt a 
háromperces' filmem. 

— Hány rajzot készítettél? 
— Majdnem ezret, a filmben 

azonban tóval több kocka voll. 
mert például a járás periódusait 
többször kellett felvenni. 

— Van-e terved a rajzfilmké-
szítéssel ? 

— Egyelőre csak kedvtelés-
ből csinálom, de később is csak 
amatőrként szeretnék dolgozni. 
Ügy gondolom így is vannak le-
hetőségeim . . . 

— Csak rajzfilmekkel foglalko-
zol? 

— Igen. Ezen a vonalon szeret-
nék továbbhaladni. 

— Mi lesz a következő filmed 
témája? 

— A matematika és a gyedek. 
Ez már komolyabb technikai ap-
parátust igényel. Jakab István 
barátommal közösen készítjük 
majd el. 

(borzák) 

rr 

Bergman: Oszi szonáta 
Mit tud még Bergman elmon-

dani az emberi kapcsolatokról, 
a szeretetről, illetve a szeretet-
lenségről, az emberi érzelmek-
ről, a lélek mélységeiről? 

Ez a kérdés vetődött fel ben-
nem, amikor megnéztem Ingmar 
Bergman legutolsó filmjét, az 
1978-ban forgatott öszj szonátát. 

„Érzelmi analfabéták vagyunk" 
— mondatja Johannal a Jelene-
tek egy házasságból című film-
jében, a Szemben önmagunkkal 
forgatókönyvének előszavában 
pedig a következőket í r ja : „Az 
Életnél, a Halálnál és a Szeretet-
nél tulajdonképpen semmi sem 
fontosabb." S Bergman hihetet-
len élettapasztalata, hallatlan jó 
emberismerete és ezzel párosuló 
művészi nagysága lehetővé teszi 
számára, hogy katartikus élményt 
nyújtó műveket készítsen az em-
beri "Kapcsolatokat megszépítő és 
megkeserítő emberi érzésről: a 
szeretetről. 

Korábbi filmjeiben talán már 
mindent elmondott a férfi-nő vi-
szonyának szépségéről és poklá-
ról. Az öszi szonátában az anya-
gyermek kapcsolat fontosságát, 
egy egész életvitelt determináló 
és személyiségformáló szerepét 
boncolgatja a pszichológus szak-
mai hozzáértésével és művészi 
tökéletességgel. 

Hosszú évek után találkozik 
az anya felnőtt asszonylányával. 
Évával, aki bízik abban, hogy ez 
a találkozás végre közelhozza 
őket egymáshoz. A viszontlátás 
látszatboldogságának egy kegyet-
len éjszakai párbeszéd vet véget, 
amikor feltör Évából mindaz a 

felgyülemlett és éveken át visz-
szafojtott keserűség és fájdalom, 
amit az anyai szeretet és gon-
doskodás hiánya szült. HisztériT 
kusan, vadul és őrjöngve idézi 
fel gyermekkora emlékeit: gör-
csös és eredménytelen próbálko-
zásait az anyai szeretet megszer-
zéséért, s a frusztráció okozta 
szenvedéseit. „Érzelmi nyomorék 
vagy" — vágja gyűlölettel eltor-
zult arccal anyja szemébe a 
lány, aki egy életen át viseli 
nyomait egy önimádó, csak sa-
ját sorsával és művészi karrier-
jével törődő anya „szadista" ego-
izmusának. A tökéletesen meg-
komponált, sokkoló dialógus elég 
Bergmannak ahhoz, hogy egy-
részt tökéletes je l lemrajzot , tár -
jon a néző elé az introvertált, 
élet és halál, isten és valóság 
problémáin rögeszmésen elmél-
kedő. önnön lelkivilágát emésztő 
Éváról és az életet élő — s nem 
annak érteimén, vagy értelmet-
lenségén rágódó anyáról. Más-
részt a filmművészet formanyel-
vén mutat ja be azt a pszicholó-
gia! alaptételt, mely szerint az 
anya-gyermek viszony az éWibert 
elkíséri egy életen át. meghatá-
rozza minden más kapcsolatát, 
behálózza egész személyiségét., A 
film élményét növel! Liv Ul-
mann alakítása, aki a tőle meg-
szokott mély átéléssel formálja 
meg Éva alakját. Az öszi szoná-
tával bővült bergmani életmű 
választ ad a kérdésre. Mit tud 
még Bergman elmondani az em-
ber kuszán-bonyolult lelkivilágá-
ról? Talán mindent. 

KALOCSAI KATALIN 

„Hétpróbás 
bölcsész" 

Ha egy kívülálló a JATE sport-
életéről érdeklődik, akkor elő-
ször a TTK-ról érdemes szólni, 
utána a jogászokról, u t á n a . . . 
utána jobb hallgatni. A BTK 
hallgatói a karok közötti bajnok 
Ságokon nem túl nagy lelkese-
déssel vesznek részt, pedig nem ' 
kell semmilyen káros következ-
ménytől tartaniuk. Valószínű, 
hogy a tanulással is össze lehet-
ne egyeztetni a sportolást. Az 
eddigi „tunyaság" megszünteté-
sére érdekes kezdeményezés szü-
letett az idei tanévben: a „hét-
próbás bölcsész" akció. 

Aki hétpróbás bölcsésszé sze-
retne válni, annak — mint a 
mesében — hét kemény akadá-
lyon kell túljutnia. Az egyik 
próba egy túra lesz, magyar 
nótákkal, szalonnasütéssel „nehe-
zítve" — tavasszal. Aki ezen 
részt akar venni, annak már az 
őszi próbán meg kell állnia a he-
lyét. Az erre az alkalomra ki-
bérelt fedett uszodában három 
úszószámból álló versenyt ren-
deznek — 50 m mell, 50 m gyors 
és 50 m vegyes, azaz 50 m-en 
belül minden úszásnemben leg-
alább egy-két tempót kell tenni. 
Utána egy kis labda játék (vízi-
labda stb.) következik. A másik 
próba a hosszú távú futószám — 
1980 m —, bár nem az olimpiá-
ért.. . . Ping-pong összecsapások 
és férfi-női focimeccsek zárják a 
sort. 

Aki rendesen elvégzi a próbá-
kat. az megérdemli a ..hétpróbás" 
nevet, mellesleg elkönyvelheti 
magának, hogy részt vett az 
„Edzett ifjúságért" mozgalom-
ban. Reméljük, ez a kezdemé-
nyezés végre igazán megmozgat-
ja a bölcsészeket, a szó szoros 
értelmében! 

MÓROCZ KAROLY 

SPORTHÍREK A SZOTE-RÓL 
Október 18-án rendezte meg a 

JATE KISZ Sportbizottsága és a 
SZOTE Testnevelési Tanszéke az 
egyetemi úszóbajnokságot. A 
nagy érdeklődés mellett lezajlott 
versenyen a következő eredmé-
nyek születtek: 

50 m férfi gyors: 1. Nacsai Ist-
ván 0:26,3 2. Garay Péter 0:26,8 
3. Kassai Péter 0:27. 

50 m női gyors: 1. Berta Iza-
bella 0:33,4 ' 2. Horváth Réka 
0:33,7 3. Gyulai Katalin 0:34,6. 

50 m férfi pillangó: 1. Nacsai 
István 0:28,4 Kassai Péter (azo-
nos idővel). 

50 m női hát: 1. Hoffman Csil-
la 0:37,5. 

50 m női mell: 1. Lorencz Ró-
zsa 0:38,1. 

50 m férfi mell: 1. Garay Pé-
ter 0:36,4. 

50 m női pillangó: 1. Hoffman 
Csilla 0:37,2. 

A SZOTE Testnevelési Tanszé-
ke tervezi, hogy jövő év márci-
usában megrendezi Szeged felső-
íokú intézményeinek úszóba.inok-
ságát, | megelőzve az országos 
egyetemi és főiskolai bajnoksá-
got. 

Október 17-én került sor a 
SZOTE kosárlabda házibajnoksá-
gára. 

Eredmények: 1. Fogász hall-
gatók 2. II. évf. orvostanhallga-
tók 3. I. évf. orvostanhallgatók. 

A SZOTE asztalitenisz házi-
bajnokságának végeredménye: 
Nők: 1. Becsey Sarolta II. oh. 
2. Szilágyi Judit I. oh. 

Férfiak: 1. Deszpotov SzvatozAr 
IV. 2. Pataki László III. 

A tenisz házibajnokság vég-
eredménye: 1. Rónay Tamás II. 
ori. 2. Réti György V. oh. 

A SZOTE teniszezői szép sikert 
értek el a Budapesten megrende-
zett országos egyetemi és főisko-
lai bajnokságon: Székelyhídi 
László (II. évf.) és.Rónay Tamás 
(II. évf.) bronzérmet szereztek a 
férfi páros döntőjén. 

Szolnokon rendezték mes az 
országos egyetemi- és főiskolai 
tollaslabda-bajnokságot, amelyen 
a SZOTE csapatban a harmadik 
helyet szerezte meg. A helyezés 
értékét növeli, hogy az első he-
lyen a TF, a másodikon pedig a 
MAFC végzett, tehát a SZOTE 
csapatát csak nagyobb egyete-
mek és egyesületek előzték meg, 
A bronzérmet nyert együttes tag-
jai: Tombor Attila, Takács Ta-
más, Tombácz Zsuzsanna és 
Cserháti ^Adrienn. 

Miskolcon rendezték meg a 
Honvéd Kupa ifjúsági minősítő 
tollaslabda-versenyt, ahol Dova-
lovszki Márta, a SZOTE Lendü-
let SK versenyzője egyéniben 
aranyérmet szerzett, s a páros 
versenyben is első helyezést ért 
el a miskolci Tamókkal az olda-
lán Vegyes párosban a Dova. 
lovszkí, Boronkay kettős a máso-
dik helyen végzett, a Kováét 
Zsuzsanna. Papp Andrea pároe 
pedig bronzérmet nyert. 

Versenyek 
• Az első félévi sbortverserryek 

lebonyolítása során az egyes ka-
roknak alkalmuk nyílik arra, 
hogy a „szokványos"' sportágak 
(például a tö.bbnyire legnépsze-
rűbb kispályás labdarúgóbajnok-
ságok) mellett szabadon válasz-
tott sportágakban is versenyeket 
rendezzenek. Az Állam- és Jog-
tudományi - Karon, e lehetőséget 
kihasználva vízilabda és kosár-
iabda sportágakban is összemé-
rik erejüket a hallgatók. — A 
vízilabda bajnokságot a Sport-
uszodában rendezik, november 
15-én délután 2 órai, november 
17-én délelőtt 10 órai kezdettel. 
A * kosárlabda-bajnokság a Ság-
vári ' Gimnázium tornatermében 
kerül lebonyolításra, november 
29-én. 

Egyetemista — sport 

Jani Péter: Szentendre 

A mozgás nemcsak eletjelen-
ség, hanem az élet egyik iontos 
fettétele. Az általános és közép-
iskolai sporttevékenység alapjai-
ra építjük az egyetemi testneve-
lést és sportot. Az egyetemi hall-
gatók abban az életkorban van-
nak, amikor fizikai teljesítő-
képességeik csúcsát érhetik eL A 
legnagyobb probléma az, hogy 
az ismeretanyag mennyisége, a 
követelmények állandóan emel-
kednek, s a hallgatók a tovább-
tanulásért vívott erőfeszítéseik 
során többnyire a testedzést el-
hagyva próbálnak tartalék idő-
höz jutni. Nem veszik figyelem-
be, hogy a fokozott szellemi 
igénybevétel mellett a szerveze-
tük végleges kifejlődésének idő-
szakában elhagyott fizikális kép-
zés hatványozottan hat vissza 
munkateljesítményükre, alkotó-
kedvükre. Ez azért is érdemel 
megkülönböztetett figyelmet, 
mert a leendő értelmiségieknek a 
testneveléshez és a sporthoz való 
viszónya a testkultúra további 
fejlődése szempontjából meg-
határozó. Különösen fontos sze-
repet tulajdonítunk az öntevé-
keny, egyéni motiváltságú sport-
tevékenységnek. 

A tömegsport versenyek igen 
szép hagyományokkal rendelkez-
nek a JATE-n. Formái ós mére-
tei az elmúlt esztendőkben gyak-
ran változtak rugalmasan igye-
keztek alkalmazkodni az igé-
nyekhez és lehetőségekhez. A 
fejlődés Iránya jelenleg a rend-
szeresség és minőség felé mutat, 
uszoda, Időpontja: november 

Hallgatóink túlnyomo többségé, 
ben iffégvan az igény a rendsze-
res testedzés iránt. A testnevelés-
től és a sporttól egészségük meg-
szilárdítását, az egyetemi tanul-
mányok végzéséhez szükséges 
idegi-fizikai felkészültségük biz. 
tosítékát várják a hallgatók. A 
sportpálya, a tornaterem az uszo-
da szimbiózisban kell hogy le-
gyen az előadóteremmel, a" labo-
ratóriummal, a könyvtárral, a 
tudományok és a sport, a kul tú-
ra és a testnevelés egységének, 
harmóniájának megteremtése ér-
dekében. 

Ezt a célt szolgálják a JATE 
tömegsport-rendezvényei. ame-
lyek novemberben igen változa-
tos programot kínálnak a spor-
tolni vágyó hallgatóknak. Novem-
ber 5. és 7. között például a ter-
mészetjárók tettek túrát a Bör-
zsönyben. — Az Ady tér! pályán 
csütörtöki napokon este hét órá-
tól a JATE hallgatói kispályás 
labdarúgó-bajnokságának mér-
kőzéseit játsszák a jogi kar baj-
nokságát e sportágban szintén 
csütörtöki napokon, délután két 
óra! kezdettel rendezik. A TT-
Kupa évfolyamok közötti kispá-
lyás labdarúgó-mérkőzéseit Is 
minden Csütörtökön, délután 
négy órakor kezdik. A Termé-
szettudományi Kar sportnapját 
november 22-án tart ják az Adv 
téren, ugyanezen a napon a BTK 
asztalitenisz bajnokságot szintén 
ott. az I. számú tornateremben 
rendezik. A BTK játékos sport-
vetélkedőjének helv* » Soort-
24. ORM4NDI jANOS 

Atlétikai házibajnokság 
a főiskolán 

Október 20-án rendezték meg 
a tanárképző főiskolás atléták 
házibajnokságát A versenyen 
több kiemelkedő eredmény szü-
letett. így például Mitrik László 
a magasugrásban 190 cm-el, a 
gerelyhajításban Fábián Imre 56. 
40 m-el, Kajári Tünde pedig 40, 
30 m-el győzött. További érdeke-
kesebb eredmények: 

Férfiak: 100 m: 1. Szabó 11,5 
(ef.: 11.3) 400 m : 1. Halász 52.0 

1500 m: 1. Halász 4:21.4 távolug-
rás: 1. Pribojszki 635 cm. hár-
masugrás: 1. Takács 13,10 m. 
súlylökés: 1. Nagy 11,92 m disz-
koszvetés: 1. Nádházi 32,98 m 
110 m gát: 1. Fábián 17.2 -

Nők: 100 m: 1. Valkó 13.3 400 
m: 1. Bodor 66.3 100 m gát: 1. 
Bodor 17.8 magasugrás: 1. Lak 
160 cm. távolugrás: I. Maaó N15 
cm. súlylökés: 1. Földesi 11.8 m. 
diszkoszvetés: 1. Bartyik 22.80 m. 
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Oktatás technológiát tanulunk. 
Audiovizuális gyakorlatokat vég-
zünk. Tudjuk (miért ne tudnánk) 
hogyan kell a magnót, a lemez-
játszót kezelni. A16 mm-es film-
vetítő már apróbb gondokat 
•koz. 

Két óra egybe-tartva. Halljuk, 
mi is történik a két órán? Be-
ülünk a gyakorlatok színhelyére: 
a boxokba. Ott felleljük a jobb-
nál-jobb technikai eszközöket. 
Az első részben már bekapcsol-
ták a rádiót, a skála végigsöpör 
a neki kijelölt intervallumban. 
Végre valamelyik jugó adón ze-
nét találtak. Mi hallgatjuk. A 
második boxban „rájöttek", hogy 
a magnó egy jó dolog. 6-oson 
már egészen hangos. Hallhatod 
rajta az ősrégi felvételeket, azaz 
hallanád, mert most valami egé-
szen más zene csap meg. A 2-es 
boxban végre megfordították a 
lemezt, a sztereo lemezjátszó 
(ami nem Akai) unottan teljesiti 
szolgálatát. Ráharap a lemezre. 
Most épp komolyzeneire, Lisztre. 
Már háromféle zenét élvezhet 

egyszerre, mire negyedikként be-
kapcsolódik egy kazettás magnó-
ról szóló hangfelvétel. Egy kaba-
ré műsor részletei. Ez most már 
egészen jó. Zenék, hangos be-
széd, hahotázás. Mindez egy-
szerre. Szinte már felüdülés, 
hogy valakinek sikerült beindí-
tani a 16 mm-es filmvetítőt. Ki 
gondolta volna, hogy az „össz-
kompozícióból" már csak a gép-
zaj, a kattogás hiányzott. Így ke-
rek a hangkavalkád, így egész 
az oktatás technológia óra. 

Zsongó fejjel megkérdezek va-
lakit: 

— Nincs egy fejfájás csillapí-
tód? 

— De van! — s feltekeri a 
lemezjátszó hangosító gomb-
ját 

(bor) 

Hodos, 
a megszöktetett férfi 

ELŐSZÓ: a gyengébb nem 
megszöktetett, netán elrabolt 
képviselőjéről világirodalmi re-
mekmüvek születtek. A férfiak-
ról viszont alig. Érthető, ha e 
néhány sor nem vállalkozhat a 
szerfölött nagy űr betöltésére. 

SZÖVEG: a foghíjas redőnyön 
át bevilágított az utcai lám-
pa. Lépések visszhangzottak, el-
nyújtott énekszó hallatszott, va-
lahol valaki bezárt egy kocsma-
ajtót, csörömpölt a támaszték-
nak használt söröskorsó. 

Hodos felriadt ültében, s a 
villanykapcsoló után tapogató-
zott. Egy idegen kéz megfogta a 
csuklóját. Aramütés-szerűen jár-
ta át a rémület. Halk sikoly, 
majd nagy robajjal felborult 
egy támlásszék, s egyszerre vi-
lágos lett a szobában. 

— Hogy kerülsz ide? — liheg-
te Hodos az ágyról tápászkodó 
lánynak. 

— Bejöttem. A házinéni szó 
nélkül beengedett. Aludtál. így 
hat én is lepihentem. 

Hodos bosszankodva csapta be 
a könyvet. Mindössze tíz oldalt 
haladt, amikor a szempillája el-
nehezült, karjára hanyatlott a 
feje, és átaludta az egész délu-
tánt. Pedig holnap demo... 

— Tudod a kérdéseket? — for-
dult a lányhoz. 

— ' Hogyne — kapta a választ 
bizonytalan bólintás kíséretében. 

— Most igen, vagy nem? — 
emelte fel a hangját a fiú. 

— Ne kiabálj, kérlek ese-
dezett a lány. Szelídarcú. karcsú 
termetű, igéző teremtés volt. A 
kérdéseket ezegyszer otthon fe-
lejtette. 

— Megörülök te liba — kelt 
ki magából a fiú. — Nem fogok 
miattad kilométereket gyalogolni. 

A lány riadtan feltérdelt az 
ágyon. Zavarában hol a terítőt, 
hol meg a zsebkendőjét gyűrö-
gette. 

— Elmegyek — szipogta. — 
Ha akarod, visszamegyek érte. 

A fiú szó nélkül nyitotta az 
ajtót. 

Nem sokkal később vonatfütty 
hasított az éjszakába. Hodos 
megint a könyv fölé könyökölt, 
de nem nagyon kötötte le a ta-
nulás. Az eget bámulta. Csilla-
gok hunyogortak a tiszta égbol-
ton. Az egyik galakszis kissé el-
vált a többitől. Két fényes pon-
tocska különösen felhívta magá-
ra a figyelmet. Eleinte egy har-
madik nem is igen fért volna 
el közöttük, de úgy tűnt. egyre 
közelednek: szemlátomást nőt-
•ek és távolodtak egymástól. A 
'•omtfiltty ismét 'elharsant. de 
talán nem is vonat volt. hanem 
valami más jármű, amelyre 
szopránhangú dallamkürtöt sze-
reltek. Hodos a könnyezésig me-
resztette a szemét. Csakhogy 
akkorra a két csOlaa eltűnt. 

Néptelen volt az utca is. Mint-
ha lefékezett volna valami a ház 
előtt. 

Halkan kopogtak a redőnyön. 
Hodos följebbhúzta a léceket. 
Csillogó hajú lány várt az ut-
cán, slusszkulccsal játszott. 

— Ki vagy te? — csodálkozott 
a fiú. 

— Az elnyomott férfiak vé-
delmezője — emelte rá büszke 
pillantását a jövevény. — A 
csillaglámpás Cadillac-em már 
türelmetlen. Szállj be! 

Hodos nem sokat tétovázott, 
átlépett az ablakpárkányon An-
gyalhajjal párnázott ülésre hup-
pant. A csodálatos jármű hang-
talanul elindult. A sarkon túl 
egyszerre csak emelkedni kezd-
tek. 

— Jól szituált nő vagy — 'le-
gyezte meg a fiú. 

A csillaglány rávillantotta 
mosolyát. 

— Te is túlteszel másokon — 
viszonozta a bókot. 

Indexelt, s aztán rákanyarod-
tak a Tejútra. 

— Valami piát kellene szerez-
ni — indítványozta Hodos. 

A lány átnyújtott egy üveget. 
A címkén a fiú felismerte a 
másnapi dolgozat kérdéseit. 

— Komplex készítmény — 
hallotta szöktetöjének bársonyos 
hangját. Jót húzott az üvegből, 
s a kabátzsebébe rejtette. 

Egy ódivatú építménynél áll-
tak meg. 

— Itt biztonságban leszel — 
tessékelte kt a tünemény. 

— És te? 
— Még dolgom van. Sok fér-

fi vár szöktetésre... 
Azzal szempillantás alatt to-

vasuhant. Hodos pedig jobban 
megnézte a tirnyes-tornyos épü-
letet. Lehetett vagy ezer ablaka, 
mindegyiken vasrács. Bizonyára 
egy régi várkastély — állapítot-
ta meg, amikor soha nem látott 
lények ragadták meg. Az egyik 
emeleti toronyba cipelték, és le-
ültették az ablakhoz. Tiltakozni 
sem volt ereje. Magába roskad-
va kémlelte a messzeséget. Má-
ig is ott ücsörögne, ha nem ráz-
ták volna meg finoman. Papír 
zörgött a füle mellett. 

— tme a kérdések — szólt a 
barátnője. 

S ki érti ezt, Hodos ettől 
rendkívüli módon megkönnyeb-
bült. 

UTÓSZÓ: a gyengébb nem 
megszöktetett, netán elrabolt 
képviselőjéről világirodalmi re-
mekműveket írtak. A férfiakról 
alig. Érthető. 

JÁMBOR ERNŐ 1 

Diákköri 
kirándulás 

A JATE gazdaságföldrajzi tan-
széke mellett működő diákkör 
egy napsütéses októberi délutá-
non felkerekedett, hogy megte-
kintse az ország legnagyobb és 
legmodernebb üveggyárát Oros-
házán. E látogatáshoz az szolgált 
indítékul, hogy egyik társunk 
diákköri témájaként az energia-
hordozóknak az ipari termelő-
erőket orientáló szerepét válasz-
totta. 

A gyárban egyetemünk egykori 
hallgatója, a gyár igazgató-he-
lyettese fogadott bennünket. 
(Mint később megtudtuk, az 
Orosházi Üveggyár történetét 
feldolgozó doktori értekezését is 
a JATE-n védte meg.) Rövid át-
tekintést adott arról, hogy mi-
lyen tényezők játszottak szerepet 
az üveggyár Orosházára telepíté-
sében, továbbá arról, hogy a 
gyár hogyan módosította Békés 
megye s egyben az egész Alföld 
arculatát A 60-as évek elejétől 
született — a vidék iparosítását 
célzó — párt- és kormányhatáro-
zatok eredményeként ma már az 
Alföldön is számos olyan nehéz-
ipari létesítményünk van, amely 
országsa jelentőségű, s egyre 
több az olyan objektumunk is, 
amely nemzetközi vonatkozásban 
jelentős. 

Rendkívül érdekes, szép lát-
vány volt az öblösüvegek formá-
zása, a teljesen zárt rendszerben 
történő síküveg húzása és az 
egyéb, speciális-mintás és drót-
hálós-üvegtáblák készítése. 

Látogatásunk során teljes ké-
pet kaptunk a hazai üvegiparról, 
s megtudtuk, hogy az orosházi 
üzem az élmezőnyhöz tartozik. 
Megismerkedtünk a gyár főbb 
munkaügyi problémáival, a dol-
gozók szociális helyzetével, a ter-
melés műszaki-technológiai és 
közgazdasági kérdéseivel, s vá-
laszt kaptunk az üveggyártáshoz 
kapcsolódó kérdéseinkre. 

A látottak maradandó élményt 
jelentettek számunkra, s elméleti 
ismereteinket gazdagítva nagyon 
hasznosnak bizonyultak. 

TÓTH MARGIT 
diákköri titkár 

Gyógy szer ész hallgató к 
Greifswaldban 

Három szegedi gyógyszerész-
hallgató — Hohmar Judit, Mo-
lya Ágnes és Rudisch Tibor kép-
viselte hazánkat a Szocialista 
Országok Egyetemi Hallgatóinak 
III. Gyógyszerész Konferenciáján 
Greifswaldban. 

A Csehszlovákiából, Lengyel-
országból és az NDK külön-
böző városaiból érkezett leendő 
gyógyszerészek a plenáris ülése-
ken és a különböző munkacso-
portok megbeszélésein egyrészt 
a szakterületükön végzett tudo-
mányos diákköri munkájuk ered-
ményeit vitatták meg, másrészt 
foglalkoztak ifjúsági szervezeti 
kérdésekkel. Előadások hangzot-
tak el többek között a gyógysze-
rész-hallgatók kommunista neve-
lésének lehetőségeiről, a szocia-
lista országok gyógyszerészképző 
egyetemein folyó tudományos te-
vékenységről valamint a gyógy-
szerész-képzés jövőjéről. Hohmar 
Judit a Gyógynövény és drogis-
meret tárgyköréből tartott elő-
adást, Rudisch Tibor dolgozatá-
ban a hallgatók tudományos di-
ákköri tevékenységéről szólt. 

A szegedi hallgatók a nyári 
szakmai gyakorlatokról is tár-
gyaltak német társintézményük-

ben. Ennek eredményeként már a 
következő évben hat magyar 
gyógyszerészhallgató utazik há-
rom hétre az NDK-ba. Cserébe 
a mieink látnak a nyáron ven-
dégül ugyancsak hat ' német 
gyógyszerész egyetemistát. 

A delegáció tagjai nagy elis-
meréssel beszéltek a kitűnően és 
precízen megszervezett konferen-
ciáról, amelyen mind a konzul-
tációk, mind a plenáris ülések 
előadásai igen hasznosak voltak, 
s így a résztvevőknek lehetősé-
gük nyílt megismerkedni egymás 
tudományos munkájával és a 
r,észtvevő országok oktatási rend-
szerével. A német vendéglátók 
nemcsak arra törekedtek, hogy 
szakmai tekintetben legyen ma-
gasszínvonalú a találkozó, hanem 
arra is, hogy a vendégek jól 
érezzék magukat, tudásban és él-
ményben gazdagodva térjenek 
haza. Ennek érdekében gazdag 
szabadidős programot szerveztek* 
melyek között rostocki, berlini N 
városnéző kirándulások, színes 
kulturális rendezvények szerepel-
tek. 

TÁRSADALMI MUNKA UTÄN 

— Semmi látszata a munkátoknak, de becsületesen helytáll-
tatok 

Csak a fele tréfa... 
Korszerűsítik a felvételi rend-

szert: a jövőben nem okoz gon. 
dot a jelöltek közötti választás 
— fej vagy írás... 

0 
Rosszul sikerült beszámoló 

után a fiú vigasztalja évfolyam-
társát: 

— Ne bánkódj egy karó miatt! 
A lány felháborodva ráförmed: 
— Csak nem hiszed, hogy az 

izgat? 1 Nem kapok magasszárú 
csizmát! 

• 
Az UV. rövidítés legújabb je-

lentésmagyarázata elsőéves sze-
rint: úgysem lesz vakációm. 

i 
Matematika gyakorlaton hal-

lottuk: 
— Mondja kolléga — szólítja 

fel a diákot az oktató — hogyan 
oldaná meg ezt a feladatot? 

— Nehezen... 
0 

Jelmondat a fiúkollégium egyik 
szobájának faláról: 

„Mielőtt kimondanád a boldo-
gító igent, tanulj meg nemet 
mondani!" 

Pszichológus oktatónk magya-
rázatából: 

— Erős akaratú emberek élete 
a szenvedélyekről való folytonos 
leszokással múlik el. 

0 
Kissé elbizakodott diákkörös 

mesél a gólyának: 

— Tudod, azért változtattam 
meg a kapott eredményekből 
adódó következtetéseket. , mert 
sokan egyetértettek velük, s így 
elveszett belőlük az egyénisé-
gem,.« 

Iskolai dolgozatban olvastuk: 

„Amikor az ősember már nem 
bízott magában elkezdett szer-
számokat csinálni.". 

szélgetni akar. Kollégája a m ű . 
szerekre koncentrálva finoman 
akarja érzékeltetni, hogy zavar* 
ják, megszólalt 

— Péterkém, van egy szabad 
perced? 

— Ho-ho-hogyne lepödíle 
meg a látogató. 

— Akkor légy szíves add köl-
csön nekem—, 

—ő—na 

NEVELÉSI HELYZET 

s r у 

^mJ 
— Ezen a képen azt figyeljétek meg, hogy a művész miként 
köti a témához a tárlatlátogató figyelmét! 

VITA KIRÁNDULÁS ELŐTT 

Ki kapja az autóbuszt? 

Kémia előadáson kevés hall-
gató van és azok is fegyelmezet-
lenek. A tanár egyszercsak kitör: 

— Tudják, van az egyik tan-
könyvükben egy meghatározás: 
a vegyület legkisebb része egy 
csoport parányból áll és tömecs-
nek nevezik. Éppen ilyenek ma-
guk is... 

• 

Fiúk este a telefonfülkénél: 
— Fel kell hívnom Katit Nem 

tudod a lánykolesz telefonszá-
mát? 

— Nem. 
— Ügy körülbelül se? 

A kísérlet utolsó fázisában 
tartó kutatóhoz késő este be-
megu • laborba a barátja, s be. 
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