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Feladataink a vizsgaidőszakban.
Egyetemeinken és faiskolánkon sokkal nagyobb a jelentősége a vizsgaperiódusnak, mint az alsófoku iskolákban. Bár az egyetemi reform eredményeként az évközi konzultációk,
a rendszeres tanulás tényét,illetve
hiányosságait jelezni tudják,a vizsgaidőszak mégis megnövekedett feladatokat, fokozott munkát, nagyobb
felelőséget és bizonyos ünnepélyességet jelent hallgatóink és profeszszoraink
életében is.
•V
Felszabadulásunk nyoleadik esztendejében megváltozott viszonyok között készülünk a vizsgákra. A vizsgára ralő készülés során egy cél
érdekében fonódik nagy egységben
és professzor, állami szeri hallgató
.
,vek és tömegszervezetek munkája, s
H mindezt alátámasztja politikai munkával a Párt; és ez a közös cél a
. tartalmában is jó vizsgaeredmények
" ^i'ztbsi'tasa. Az, hogy'tartalmában
Is jó vizsgaeredmények*e törekszünk
jelenti azt, hogy nem csak a félévi
szegedi összegyexemi és főiskolai
3.96-os szám-értékü átlageredmény
megjavitása feladata áll előttünk,
hanem a megnövetedett feladatinak,
a feszitett egyetemi tervek, de káderképzésünk osztályszempontjainak
is megfelelően többet és jobbat kell,
nyújtani hal Igazinknak a vizsgán,
mint eddig.

készitsék el a hallgatóink is a
hátralévő időszak egyénig m^uikatervét.
A mult rendszer diákjainak gyakorlata volt, hogy csak az utolsó na-,
pókban kezdtek dolgozni. Mi a szocialista épités kör'ílményei között
meghat-ányozott méretek mellett
£inősó 'ileg ia jobbat akarunk alkc^niT IcbFx a '. • - a
z sziiks£'¿33 minden gyet^xi halig<at&~4s
professzor '¿akaratú, harcos épÜMÍL^
szánc iwt.. 0
Az alsó évfolyamokén évközben szakérettségiseink prc. blénája ugy jelentkezett, hogy csak azok az intézetek tudtak osztályigazságaink
»
vetelményeinek, uj értelmiségünk
megteremtésének maradéktalanul megfelelni, ahcl az évközi munkában
több fáradságot nyújtva a munkához
többet foglalkoztak a mi szakórett»
ségiseinkkel ds munkáshaligatóink- .
kai. A vizsgákon viszont helyes öntudatra akkor neveljük a mi fiatalt
jainkat, ha semmiféle bántó kivé-»
telezést nem alkalmazunk velük szem»
ben.
Fiataljainkkal az évközben történt
fokozottabb foglalkozás jelenti
egyben azt a minőségi változást
i^cézet.inkben, mely felszámolta
a burzsoá társadalom kiváltságos
gyermekeinek nyújtott előnyt. Ezze^
egyben tudományos káderekké fejlő«*
dósüket is biztosította. Ma munkálj« •
hallgatóinkkó kell, hegy legyen eg
az olőjog.
•

Ezért kell intézeteink munkája vonalán a vizsgák előtti konzultációk
alkalmazásával, a tanulmányi osztályok részéről jó vizsgaszervezéssel
megteremteni a megfelelő feltételeket. Állami vonalon csökkenteni kell Felszámolódóban az a szemlélet is,
a vizsgaidőszakban a tudományos és
mely a mult 3o #-os bukásátlagát
egyéb körök munkaidejét.
természetesnek találta és a vizsgaeredményekért 8o 56-ban a hallgaHallgatóink feladata nem kisebb. A
tókat tette felelőssé. Ha most jtfl
• vizsgákig hátralevő néhány hét mun<* dolgozunk, Szeged első lehat az
kaidejének minden percét, de a vizs- egyetemek és főiskolák között, a
gaidőszak idejét is ismétlőre s az v ommunisták példamutatásával, jó
anyag.tudásának elmélyítésére kell
szervezéssel, minden erőnkkel előforditani. A szovjet gyakorlat tare a jő vizsgákért!
nit itt bennünket:
Tury Gáza.
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Kádereink f o;j lödés j. po 111iku_i_iskolá>
Egyetemünkön alkalmazotti pártalapsznrvozotdink területén folyik
pártoktatás. Fizikai, adminisztratív, klinikai dolgozóink, hivatalSegédeink 12 politikai iskolán és
9 rádiószemináriumon ismerk-.dn jk
meg a marxista-leninista elmélet
alapjaival. Dolgozóink igyekeznek
pótolni azokat a hiányosságokat,
melyeknek gyökerei a mult rendszer
tudatos népbutitó politikája. Szeminárium Vezetőink nagy része is
tudja ezt ás szeretettel foglalkozik hallgatóival. E munkában különösen élenjár S.Hoksch Ágnes elvtársnő. Az iskolák hallgatói ugy
hálálják meg ezt a gondoskodást,
hogy alaposan felkészülnek a szemináriumokra . Ftílkészültségben,
aktivitásban kitűnnek t Kalmár A lajosné /TTK/, Fibián Pálné /Bölcskar/, Janovios Sándor /klinika I./
Jaksa Teréz /klinika II./, és Turi

Ibolya /klinika II./ Ezek az elvtársak szakmai munkájukban is -é1 m j árnak.
Ezek az elvtársak jól megérte-t^
ték, hogy a marxi-lenini elmélet,
elsajátítása mindnyájunk köteles^
sége, hiszen jó munkát csak a k k w
végezhetnek, a gyakorlatban, ha
szilárd elméi«.ti alapon állnak.
Itt vetődik fel egyetemi pár toktat ásunk legnagyobb hiányosságainak egyike, az elmélet és a gyakorlat egységének hiánya, a Kii-- .
nika I. középfokú iskolán pl. a
legutóbbi szemináriumok egyikén,,
mindössze két elvtárs hozott fel
konkrét példát arra, hogy mit köszönhetünk a Szovjetunió segítségének .
t
Ezt a hibát sürgősen fel kell'
számolnunk, pártoktatásuhk esak
az elméi- t és gyakorlat összekap-,
csolásával éri el igazi célját,^
Mison Ilon*.

A. marxizmus-leninizmus vizsgák sikeréért.
A közeledő vizsgaidőszak szükségessé t.szi, hogy még fokozottabb figyelmet szenteljünk a marxizmus-leninizmus kollokviumoknak és szigor-,
latoknak. A -marxizmus-leninizmus tárgyköréből sikeresen vizsgázni a- .
lapvető politikai feladat.
A marxizsmus-leninizmus vizsgán döntően az elvi tudásra fektetjük a
hangsúlyt, természetesen a ténybeli tudás, a nemzetközi politikai
helyzet ismerete is rendkivül fontos.
A hallgatóknak tehát tudatában kell lenniök a vizsga fontosságának.
A hátralévő előkészítő idő alatt kövessnnek ul mindent, hogy az ed*
digi esetleges hiányokat pótolják. Nézzék ét jegyzeteiket, hasonlítsák össze az évfolyamon a legkiválóbbak jogyzoteivo.'l, nézzék át a kötelező irodalmakat és t&nulményozzák behatóan azt, vegyék igénybe a
tanulókörvezűtók által tartott ismétlő szemináriumókat és esetleges
vitás kérdésekkel, problémákkal keressék fel a Marxizmus-Leninizmus
tanszéki csoportot a konzultációs órák alatt.
párttagjaink járjanak élen a tanulásban ugy, ahogy párttagjaink élenjárnak a termelés frontján az üzemekben. Karolják fel és fejlesszék
tovább «z Orvoskaron kibontakozott Röder-mozgalmat, mely nagy mérték*
b<--n segíti a tanulmányaikban elmaradt hallgatókat.
Tartsák flzemelőtt az elvtársak Sztálin elvtárs utmutatását, mely szow
rint w .,asak az elmélet adhatja me^ q tájékozódás erejét és az esané
nyek belső összefüggésének megér tec j C"^ TartsSk szemelőtt "az ei^t 'rsa'lc
avizsga "el'öK'és'zlto idő alatt, hogy I marxizmus-leninizmus - Sztálin
elvtárs szavaival - "vezérfonál a cselekvéshez", vezérfonál ahhoz,
hogy a szocialista társadalom építése során felvetődő ezernyi gro^lé«
mát sikerrel oldjuk meg, de vezér fonál ahhoz is, hogy az eredményeink
ellen törő ellenséges támadásokat - legyen az Trumanék élbéke üzenoté«
han. a jobboldali áruló szociáldemokraták oportunista palástjában, ft
?lto]janp.a "nemzeti kommunizmusában" vagy akár a klerikális reakció tom
ke te talárjába burkolva, - sikeresen visszaverjük.
Dr.Nagy László
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Egyetemeink és a Pedagógiai Főiskola hallgatói a "Rákosi félév" keretében Rákosi elvtárs nevéhez méltóan vették ki részüket május l-nek
a nemzetközi munkásosztály harcos seregszemléjének megünnepléséből.
Ez az ünnep további lendületet adott a Rákosi elvtárs születésnapjára indult felajánlási mozgalomnak. Igy születtek meg a hallgatóink~~--~
csaknem egészét átfogó felajánlások, melyek mind a tanulmányi munka
megjavítását, az évvégi vizsgákra való sikeres felkészülést szolg-ft^
ják. Ezek közül mutatunk meg itt néhányat.
Bugyi Antal II.éves orvostanhallgató védnökséget vállalt Agóesi János szakérettségis hallgató felett Előkésziti Anatómiából szigorlatra. Felajánlását eddig kiválóan teljesiti. Az anyagot már háromszoy
átvették és kisvizsgán mind ketten jele3 eredményt értek el. Busa
László I.éves főiskolai hallgató az «állat fejlődéstana" cimü szemléltető táblát készitette el az Állattani Tanszék számára. Lévai La^og,
a Közlekedési Műszaki Egyetem hallgatója vállalta, hogy tanulópárjával, Herczeg Vendellel átismétlik az egész félévi anyagot és megoldanak 15o matematikai és mechanikai példát. Eibe.n ¿nna' I.éves történelem
szakos hallgató jeles tanulmányi eredménye mellett négy hallgatói; segit.-Ez a néhány kiragadott példa csak szemléltetni akarja, hogy a
felajánlások komoly segítséget jelentenek a jcbb Vonuláshoz. Az egydni felajánlások mellett sok kollektív felajánl.ás is történt. Pl. a
Közlekedési Műszaki Egyetem V.Disz csoportja vállalta, hogy a má^^a
2o-ig esedékes rajzaikból négyet május l-ig elkészit.
A felajánlások eredményessége mellett helytelen lenne az itt-ott megmutatkozó hibákat észre nem venni. Disz kari bizottságaink és egyes
alapszervezeteink kevés gondot fordítottak a felajánlások nyilvántartására é3 ellenőrzésére. Alig használták ki a jó felajánlások né|gzorüsitésének tömegmozgositó erejét. Máshol helytelenül értelmezve az
egyetemi versenymozgalmat,nyakra-főre szervezték a különböző versenyeket. Az Orvosegyetemen komoly eredmények mellett sok bürokratikus kinövés tapasztalható. Igy a funkclónáriusck nagy része adminisztrálnióval van megterhelve és jó politikai nevelő munkára' alig jut idő.*
Lisz Kari bizottságaink és alapszervezeteink a hátralévő időben legfontosabb feladatuknak tekintsék a vizsgák jó politikai és szakaai
előkészítését. - Előre a Rákosi félév 3ikeres befejezéséért?
Tüdős Feren$. .
Az Orvostudományi Ervet em ujitási mozgalma.
Pártunk és az Egészségügyi Miniszezeken 62 ötlet részesült jutérium támogatásával egyetemünkön
talomban. 3 ujitási mozgalomaz 1951-es évben erősebb lendülemal kapcsolatos kiállításon
tet nyert az ujitási mozgalom'. A
i3 résztvettünk. Az eredmények
mult évben lo3 javaslatot nyújtotmellett ujitási mozgalmunk ^<5tak >e, ebből 68 díjazásban,8 dics é- nyéges hiányossága, hogy az
re'tben részesült. Ez év első negyeújítások nem válnak kellően é&
dében 26 javaslatot nyújtottak be,
általánosan használttá. Érmeid
Ez mutatja azt, hogy az ujitásVeoka, hogy újítóink és intézegye temünkön már nem kampányszerű
teink az ujitások terjesztésémozgalom, és dolgozóink az ujitás
vel nem foglalkoznak eléggé»
előnyeit munkájukban egyre inkább
alkalmazzák. A benyújtott javasladr.Dirner Zoltánf
tok közül a minisztérium országos
terjesztésre 7 ujitást fogadott el
3 alkalommal rendeztünk ötletnapot
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Jó agitációval a .jó vizsgákért.
Az egyetemi párt és Disz. szervezetek egitációs munkája az elmult évük során sok eredményt ért
ül. Népnévulölnk munkájának sok
részti van abban, hogy legtöbb intézetünket valósággal lázbahozta
a május l-re tett felajánlások teljesítése és hogy a folyamatos tanulás, tanulmányi fegyelem terén
7 felszámoltuk a mult sok kérői hiányosságait .
Mind a Pártbizottság, mind az
alapszerv .zotek sokkal többet foglalkoznak a népnevelő műnkével,
mint ezelőtt. S munkának fontos
állomása volt a mult hónapban.tartott összevont népnevelői értekezlet, mely a tapasztala pestre jó kihasználásával sok hasznos szemponttal, jó egyéni módszerrel gazdagította népnevelőinket. Ugyanakkor
h: lyü6eYelvetődtek itt agitációs
munkánk még meglevő hiányosságai,
ezek okai és az előttünk álló' faladatok.
Konkrét példakat hoztak fel
népnevelőink a Szovjetunió tapasztalatainak o téren is oly fontos
felhasználására. Pyrt és Disz.
szervezeteink egy része nem hasznlljá fal eléggé a bolsevik agitáció irodalmát, módbzereit, pedig
ahol hasznositj41í* frtW j 6 eredménye sosem marad el. A napi pártsajtó rendszeres olvaéásának fontosságára is rámutattak elvtá 'saink és arra, hogy mennyiro elmarad
•ntudatosabb társai mögött az, aki
uzt olmulasztja.
13 szempontok mellett agitáci«ónk színvonalának emelése döntő
feladat. Agitációnk sokszor nem
elég konkrét. Pedig értelmisegi
dolgozóink nem egyszer tapasztalható határozatlanságát határozott
politikai állásfoglalásra tudnánk
változtatni, ha - a szakmai folyóiratokban is nagy számmal található - konkrét példákkal mutatnánk
"CJ nekik a burzsoá tudomány és kultúra rothadását, hanye tlását. Ha
•igazoljuk Beloiannisz elvtárs kiVégzésének többszörösen jogtalan
Voltát, vagy hogy az amerikaiak
saját folyóiratak szerint évek óta
készülnek a baktérium háborúra, akkor nem lusz ügyutemeinken olyan
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kutató, aki elhiszi az imperialista demagógiát s koreai járványok "vélet lenség ár 81. "
Agitációs munkánk döntő feladata most az éwégl vizsgákkal
kapcsolatos. Népnevelőinknek a
m-jgf elölő vizsgahangul¿t kialaki- •
tása túrén döntő feladata van. El
kell érnünk, hogy hallgatóink reálisan lássák az előttük álló feladatokat . a vizsgapánik, és az
"engem úgysem buktatnak meg" ál-,
láspont egyaránt nagyon káros.
Tanszemélyzet! dolgozóink felé is
agitáoiónk feladata a vizsgáztatás, az előkészítés jó módszereinek ismertetése, hiányosságainak
felv tése. A vizsga nemcsak a
vizsgázó ügye, bizonyos fokig az
adott jegy és a hallgatók felkészültsége az oktató intézet munkáját is elbírálja. Reális, komoly
szinvonalu vizsgákat várunk, a^ol
az egész tanulmányi idő munkáját
is figyelembe veszik. Nem várunk
bukásrn.ntes félévet, de biztos,
hogy ott lesz minimális lemorzsolódás , ahol a vizsffákat^az' lnté ^
zetek is, a Disz, is jól készítik ^ *
Ezek komoly feladatok. Eredményes végrehajtásuk elsősorban ' "
párttagjaink példamutatásán tt|ilik. Ha elvtársaink jól készül» .
nek fel vizsgáikra, m, srészt lelki ismu re te sen készítik elő a konzultációkat, összefoglalókat és
magukat a vizsgákat, * ez blzto*
san hatalmas lendületet fog adnj.
egész területünk munkájának. Hogy
ez igy legyen, abban népnevelőinknek döntő föladatuk van.
Pártszervezeteink jórésze
lelkiismeretesen készül a nogy
feladatok megoldás'ra. Pl. a Jogi
Hallgatói alapszervezet egjányi
felöl ősségre bontva jó munkatér»
vet készitett a vizsgaidőszakraf
- az Orvosegyetemen sokat foglal»
kozn .k a tanulópárokkal, a Fői««*
kólán már f.zt. rv^'Zik a vizsgaerifll«
mények nyilvánoss gra hozatalátP^
/hangos hiradó, stb./ De nem biztatjuk el magunkat. Partunk vezető szervéi határozataink megvalósítása, ötéves tervünk teljesítése a vizsgák idején még lengületjSubb munkát kiván valamennyiünk»
tői.
Szilárd Jáno*.

A vizsga elúkdozi t
A Szerves Kémiai Tanszéken három
félévi tapasztalat alapján újra
megszervezték a tanulmányi csoportok kisebb egységekre,' 8-as csoportokra való bontását, amelyek l-l
ifjúsági felelős vezetésével, tanársegédi irányítással működnek a
vizsga periódusban.
A konzultációs tanszéki megbeszélések ennek a szervezésnek
következtében nem lesznek formaiak;
mert a csoport minden tagjának rés?véteieeFE 1 „J|Il~kvezef<5 a felelős a"
'Z müh&filr^j. az anyag eIapos~S^vée!TeeP£ pedig a^^anarseged.
~
"~A professzori~él3adason áz
utolsó két héten uj fajta kezdeményezés valósul meg: az anyag átfogó átismét lése történik meg a Szer ves Kémia alapvető nagy összefüggéseinek megvilágítása érdekében. Ettől azt regélik, hogy a hallgatók
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móa/;.jerei valóban összefüggéseiben látják
majd a Szerves Kémia hatalmas
anyagát és nem vész el annak
részleteiben.
Hasonló szervezést valósítanak meg a tanszéken a különbözei
n-írezuknc hallgatók oktatásával
kapcsolatosan is*
A Ill-ad és különösen a IVA
ed éves vegyész hallgatók felé
szigorú kritika hangzott el a
tanszék résziről az elmúlt napok
ban és ennek eredményeképen az
átmeheti tanulmányi lazaságaik
szünőben vannak.
A tanssók minden dolgozója
lelkesen küzd a fenti módszerek
mellett gyengébb hallgatók feletti patronálás utján is a minél eredményesebb vizsgákért.
Fodor Gá>or.

Hogyan támogatja a Szakszervezeti Bizottság
a nevelő oktató munkát ,*> . Peda^ffiai Faiskolán.
A Szakszervezeti Bizottság két ós féléves működését két időszakra
lehet osztani-:' a Magyar Dolgozók Pártja II.Kongresszusa előtti és utá
ni időszakra. A II.Kongresszus -fordulatot hozott a $zk3*55erVeze'ti «uja
kában is. Az addigi öncélú, a való élettel, az ötéves terv ós a szocializmu3 épitése szabta követelményekkel nem számoló szakszervezett
munkát tervszerű, az iskolai nevelő-oktató munka követelményeit szem-»
előtt tartó, azt támogató szakszervezeti munka váltotta fel.
A II.Kongresszus határozata, majd a SzCT elnökség utmutatása után
megindult egy olyan fejlődés, amely máris komoly eredményeket mutat
fel. A Szakszervezeti 3izot-tság munkája középpontjába állitctta az ia
kolai munka megjavításának kérdését. Ennek érdekében már az 195o-51 4
tanév végén módszertani ankétot rendezett, amelyen a vizsgamódszereket vitatta meg a Főiskola tanári kara. Az 1951-52.tanév I.félévében
tartott módszertani ankét a gyakorlatok és szemináriumok módszereivel
foglalkozott, mig a május 13.-án tartott módszertani ankét az összefoglaló ismétlések, mint a vizsgaelőkészitós eszközét vitatta meg.
Résztvesz ezenkivűl a Szakszervezeti Bizottság a módszertani és ellen
őrző Bizottságok munkájában és megszervezi, összefogja a dolgozók Ojj
kafelajánlásait. Végűi, de nem ufculsó sorban feladatának tekinti a ®
Szakszervezeti Bizottság, hogy tudatosítsa a dolgozókban iskolai
kájuk jelentőségét a szocializmus épitése és a béke megvédése sze
pontjából.
Czimer László

*

*

*

Hogyan^készül a vizsgákra az Egyetemi Történeti Intéze^.
Az Egyetemi Történeti Intézet dolgozói érzik azt a fokozott felelősséget, ami éppen a Szegedi Egyetem munkatársaira ebben a félévben nehezedik. A ..mi Karunk kezdeményezte_a Rákosi-f^l^veí ~els
s orban_ t e t _ n e k unE ke II_ e 1 e n j arn^ik_kimagásI3~vizsgaeredmenyekkül,
Ennek érdekében az Intézet dolgozói a legkülönbözőbb formában
nyújtanak segitsóget a- hallgatóknak a jobb vizsgaeredmény elérése
céljából. így pl. Székely Lajos
elvtárs két alkalommal kétszer_3
órában^fogTallcöz 15c~az~ví$o IscS kon1erencián gyeng3bíen szerepelt
hallgatókkal, általában pedig munkás-, paraszt-, szakérettségis
hallgatóinkkal. Bird Jdzsef gyakornok a III.évfolyamon hetenként
rendszeresen^f oglalkozik' t 'Hallgatóval, aKlc munkás-7 paraszt-, szár-"
mázásuak, illetve elmareéottak a
tanulásban. Lehel István adjunktus
az I, évesekkel négy csoportos konzultáció keretében lsm^li - aí~a
rl ¿«s zeT"anyIgát.
A foglalkozásnak egy másik fajtája
Karácsonyi elvtársnál tapasztalható, aki az anyagot nagyobb^sgységekben adja~fel~ism?^l?ire7 es~ez]
mindenegyes szeminárium elejfnx
percnyi iS^lü szánva r5,"atísnétTi~a hallgatókkal, S3jus folyamán
pedig az egész I.évfolyammal egyénileg beszélget, immár harmadszor
a félév során és igy segit szakproblémáik tisztázásában. Ezen tulmezően egyénileg külön foglalkozik a munkás-,. paraszt-, és szakérettségis hallgatókkal.
Minden oktató ggoportos-konzultáoiót is tart a hónap folyamán.
Bánkuti elvtárs ezenfalül kettes-

hármas csgportokban -^ájus
ols
R
i
v
a
n
foglaTEozni_a_aun^as-_es paraszühairga^óklEal
_r 3 s zorul
Iig|yenge55~*II .?vfölygmgel ive_
az
anyagi. Az üíőlsó szeminSriűmi
foglalkozáson három csoportban
az egész évfolyammal átveszi
az első konferencia óta megtartott előadások anyagát. Szádeczky-Kardöss elvtárs ókori
történetből konferenciát tart:
egyénileg foglalkozik a szakérettségisekkel. "Befényiné elvtársnő a vizsgaeiőkéshitő-konferenciát túlmenően latin vyelvből külön foglalkozik a négy
leggyengébb hallgatóval.
Móréi Gyula docens most fejezte be a IV.évesekkel az anyag
első frésze,BoI"foIy"ca:EotI konferenoIS^T'mgg a hónap folyamán
konferenciát tart az anyag második részéből mind a III. és
mind a IV.évfolyammal, ezenkivül csoportos konzultációt is
tart mindkét évfolyam számára,
előre beadott kérdések alapján.
Intézetünk vezetője, Gerőné Fazekas Erzsébet elvtárs hetenként rendszeresen órái után tart
fogadó-órákat a hallgat31c szK^
r"
p X ?n z
iós" Kcrdosekre~ad feleleted.
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A sokféle foglalkozás, egyéni
és csoportos ségit.ségnyujtás
remélhetőleg eredményes lesz é
sikerül majd tör lenelerr.ben tu'
szárnyalni a félévi igen szóiátlageredményeket .
Mérei Gyula.

Az egyetemi és főiskolai kulturmunka fellendülése.
Egyetemeink és főiskolánk
Disz szervezeteinek és szakszervezeteinek feladatai közé tartozik
a kulturmunka megszervezése is
olyan irányban, hogy az a területünkön folyó főfeladatok jó végrehajtását: az oktató, kutató és gyógyitó munka elősegítését szolgálja.
Ezt a feladatot ugy teljesíthetik, ha a kulturmunka megszervezésével: a színjátszással, népi
táncokkal, énekszámokkal és szavalatokkal nemcsak szórakoztatják,
hanem öntudatukban nevelik is dolgozóink és hallgatóink széles tömegeit, figyelmüket céltudatosan
a területünkön folyó hármas feladatra hivják fel,
A mi egyetemeinken és főiskolánkon eddig is folyt ilyen
irányú munka, azonban ez széteső
volt, egyes karokon pedig kissé
öncélúvá vált. 3ár előfordult az,
hogy a főiskolai énekkar megyei
versenyben első helyet ért el ; úgyszintén más alkalommal az Orvosegyetem színjátszó csoportja.
Révai elvtárs Pár ¿ar.k ;
kongresszusán rámutatott arra,hogy
milyen nagy jelentősége van kulturmunkánk fejlődésében a gazdag,
kimeríthetetlen szovjet tapasztalatek-nak. A mi területünkön is a
Mojszejev együttest és a szovjet
tapasztalatokat követő Magyar Állami Népi együttes mutatott példát
arra, hogy egyetemeinken.ós főiskolánkon milyen irányban haladjunk.
Munkánknak különös
jelentősége még abban is áll, hogy a
főiskolán és az egyetemeken nevelendő fiatal tanárokat megtanítja
azokra a gyakorlati tudnivalókra, .
melyek szükségesek ahhoz, hogy falun és városon a tömegek kulturális
munkáját szervezni és irányitani
tudják.
Joggal elmondhatjuk, most
mór a kulturmunkában a helyes
uton komoly eredményeket értünk
el. Ezt bizonyítja egyetemeink és
főiskolánk népi együttesének színjátszó csoportja és a Ped.Főiskola
énekkarának felszabadulásunk hegedik évfordulója alkalmából történt bemutatkozása. Mig idáig el-

jutottunk, sok nehézséggel kellett megküzdeni. Pártbizottságunk azonban nemcsak kezdeményezte, hanem állandóan támogatta a
központi csoportok munkáját,hathatós segítséget nyújtott a kultúrotthon létrehozásához, mely
szépségével joggal váltotta ki
dolgozóink és hallgatóink elragadtatását. Létrehoztuk a kultúrotthon bizottságot, mely eddig is komoly munkát végzett Vadas elvtárs vezetésével, de a
következő tanévben el kell érnie,
hogy eredményesebben segítsen
megszervezni a kari kulturbrigádokat és ugyanakkor a kari kulturbrigádok részére a központi
csoport tagjain keresztül konkrét
művészi segítséget is nyújtson.
A népi együttes munkájával kapcsolatban különösen jó munkát
végeztek ügrinevics elvtárs, a
tánccsoport vezetője. H.encz Fül¥j*

elvtárs a zenekor v e z e t ő j e és
s z e r v e e ő j e , Kedvbe Ferenc e l v t á r s ,
ugye .Tintán Mészáros ¿va és Szabó

.erpaa elvtársak. Jó munkát végzett az egyetemi énekkar is. A
bemutatkozáson éppúgy, mint a
"Rákosi Hangversenyen" és a péesi
vendégszereplésen nagy sikert ért
el a Főiskola énekkara, ezáltal
nemcsak Szegeden, de az ország
négy Ped.Főiskolája között is
első helyen áll. Az I.sz.gyako* 7
lóiskola úttörő kórusa hasonlóan
igen komoly sikert aratott töbfr
he'lyen. Szórt a munkáért dicsére*
illeti Erdős János és Garamszegi
János elvtársakat. De igy sorol»
hatnám még hosszan a jó munkát
végzők nevét.
Megállapíthatjuk, hogy rövid
két-három hónap alatt egyetemeink
és főiskolánk kulturmunkájában komoly fellendülést láttunk. Ha
munkánkat nem elszigetelten, hanem szorosan az egyetem többi
fe!adat.ai elősegítésére hasönáli^k
fel, még komolyabb eredményeket
érünk el és ezáltal elő tudjuk
segíteni, hogy dolgozóink és hallgatóink szocialista öntudata erősödjók.
Törköly Péter.

Előre a jneg^ei ,,foéketalálkozd_3ikeróért!
Sok helyen lelkes kisgyülést tartottak az egyetemi és főiskolai
békebizottságok a megyei béketalálkozó előkészítésére a hétfői nagygyűléseken keresztül, igy pl. az
Orvosegyetemen a központi hivatalok és a Kórtani Intézet, a TTK-n
a Kisérleti Fizikai Intézet, a
hallgatók közül az I.éves biológusok Ó3 fizikusok. Máshol azonban
nem volt megfelelő a hangulat, pl.
a Bólyai Intézetben alig akadt hozzászóló a beszámolóhoz. Sok értékes felajánlás született, különösen a jó vizsgaelőkészités, a "Tanulj meg még egy műveletet'1 és az
"Ismerd meg irodagépedet"! mozgalom terén.

Kiemelkedő pl.dr.Földes József
felajánlása: vállalta, hogy a
Gyermekklinika asszisztensnőjét
megtanitja a hemagglutinációs
módszerre.
Sztálin elvtárs a nemzetközi békemozgalom jó munkájára támaszkodva mondhatta az amerikai lapszerkesztőknek, hogy a harmadik
világháború ma sincs közelebb,mint
három-négy évvel ezelőtt. Valamenynyiünk harcos kiállásától függ,
hogy három-négy év múlva se legyen
közelebb.
A megyei békatalálkozó jó alkalom
arra, hogy mi., az egyetemen dolgozó értelmiségiek -- és az egyetemen tanuló leendő értelmiségiek
is - megmutassuk, hogy készek vagyunk és mindenkor kószák leszünk
ilyen kiállásra.
Kalmár László

AZ^Egyet3miuKönyvtár a tanulmányi munka
megjavít . .
A Szegedi Egyetemi Könyvtár átépítési, szervezési munkái befejeződtek. Az olvasót korszerűen felszerelt, ízlésesen berendezett
olvasótermek fogadják. A Könyvtár dolgozói az olvadót,;rj kézikönyvtárának kicserélésével korszerű kézikönyvtárat létesítettek. A könyvtár beszerzési politikája is tervszerűbb lett, mindenben az Egyetem
oktatási és kutatási igényeihez alkalmazkodik.. A könyvtár tájékoztató bibliográfiai szolgálata az egyetemi intézeteknek, a hallgatóknak
is nagy segítséget nyújt szakdolgozatuk, egyéb tudományos munkájuk
anyagának összeállításánál.
Meg kell azonban állapitanunk, hogy Egyetemünk ifjúsága nem
használja ki eLéggé azokat a lehetőségeket, melyeket számukra a
Könyvtár nyújt. Az első évnegyed statisztikája alapján a 2154 hallgatóból március végéig 889 iratkozott be a könyvtárba. Ez még akkor
is kevés, ha természetesen figyelembe vesszük, hogy az egyes intézetek jól felszerelt és a tanulás elősegítésére berendezett könyvtárral rendelkeznek.
Egyetemi intézeteinknek, ifjúsági, párt- és Disz szervezeteinknek megfelelő felvilágioitó munkával rá kell mutatniok az
ifjúság előtt a könyvtár rendszeres használatának jelentőségére.
Épülő szocializmusunk ma már elsőrendűen, jól képzett szakembereket vár egyetemeinkről. Ehhez pedig nagy segítséget nyújt a jó .szakkönyv. Biztosra vesszük, hogy az Egyetemi Könyvtár rendszeres látogatása nagymértékben hozzásegíti hallgatóinkat szakmai, tanulmányi
•színvonaluk emeléséhez.
Hencz Aurél
csoportvezető,

- 9 A _d iáko tt honok _rond ;[6 r ő 1.
A f elszabadulás'' előtt ha egy
munkás, vagy szegényparaszt gyermeke nagyritkán el is tudott jutni az
egyetemre, előbb-utó10.".' abba kellett
hagynia a tanulást, mert sem tandijat, sem a többi súlyos kiadásokat
nem tudta fedezni. Ugyanakkor a
Szent Imre és Horthy kollégiumban
vidáman éltek a tőkések, földbirtokosok, kulákok munkakerülő, éjszakákat átmulató csemetéi.
A felszabadulás után nemcsak
a kollégiumok nevei változtak meg
és felvették népünk nagyjainak, Petőfinek, Jézsef Attilának a nevét,
de ami döntő, a nép fiai és leányai
a munkásosztály és a dolgozó parasztság gyermekeinek otthonává lettek,
Államunk komoly áldozatokat hoz a
diákotthonok épitéséért, karbantartásáért, hogy biztosithrssa tanuló
ifjúságunknak a nyugodt tanuLácvaz
egészséges élet feltételeit.
Diákságunk többsége megérti,
hegy a nép államának szerető gondoskodásáért cserébe kötelezettségei vannak- Sokakat közülük példaképül állithatunk diáktársaik olé.
így pl.a József Attila diákotthonban az l-es, 4-es, lo6-os és 2o5~ös
szoba lakói példás rendben tartják
otthrmukat. Nem lehet azonban ugyanezt elmondani a földszint 7-es szoba lakóiról * A szekrény fi ókban poros cipőt, szennyes ruhát, ennivalót találtunk összedobálva;'az egészségre veszélyes halmazban. Az
I.em. lo4-es szobájában p-^ig tár
skéznek és a parkettet zs-iu.-x'ai,
.ímaradékkel fröcskölik tele,
Irinyi diákotthonban a földszint A I
6-as szoba lakói példás rendben
tartják otthonukat, a 6-cs szobában azonban rendetlenség uralkodik, a parketten zsirfoltok,
a szekrény tetején penészes ételmaradékos edény fertőzi a
levegőt. A Sztálin-körCti diákotthonban az I.em.ll5-117-es
a II.em.22o-255-ös szoba lakói
tudják, mi a kötelességük. Éllemben a 2o2-es szobában az
asztalon szennyes ruha, papirok,
ételmaradékok tornyosulnak a •
legyek nagy örömére, a föld-

szint 7-es szoba lakói pedig azt
hiszik, hogy gépjavitó műhelyben
laknak. Vagy mit mondjunk .a 112es szobáról, akiknek lekóit a diákotthon vezetősége siár át is költöztetett, de még sincsen megfelelő eredmény?
Sajnos nemcsak ezen a téren
mutatkozik meg, hogy hallgatóink
egy része nam becsüli meg eléggé
azokat a lehetőségeket, melyeket
Pártunk a tanulás megkönnyítésé- .
re az uj értelmiség neveléséro
biztositett. Vannak, akik rendszeresen elmulasztják a diákotthoni n a k és cenzadijak kifizetését.
Ezt a lazaságot egyes funkcionáriusaink is elnézik*
A hallgatói pártr-lapszerve.?•>->.t .'knojc é<j a Disznók sokat és
állandóan kell foglalkozniok a diákotthonok rendjével. Nevelő, munkával; a példamutatók népszerűsítésével, a nótórius renletlenkeiők nyilvános megbiralásával kell
elérni, hogy a közvélemény a rendetlenséget szégyen és gyalázatnak
tekintse, s hogy a diákotthonok
fiataljai maguk ellenőrizzék a
rendet. Ebben a munkában a pártszervezetek és a Disz funkcionáriusainak élen kell járni.
Solymosi Lajos,
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- 10 MHK.mozgalom a szegedi egyetemeken.
Fejlődő szocializmusunk a sportnak és a testnevelésnek is határozott célt adott, a munkára és harcra kész embertípus kiformálását.
A szegődi egyetemi ifjúság egyrésze rendszeres edzésekkel készül a
próbák letételére. A bölcsészet,
TTK - egyes csoportokat kivéve minden héten tartanak edzést. A jogi kar és főleg az orvoskar alsóbb
évfolyamai azonban kampányszerűen
kezelik az MHK-t. A gyógyszerészok
meg egyszerűen edzés nélkül jelennek meg a próbán. A Közlekedési
Egyetem is nehezen mozdult meg. A
Pedagógiai Főiskolán a Disz, illetve a sportkör elnöksége nem tartja
a kaposolatot a Testnevelési Tanszékkel .

H Í R E K .
Pártunk és kormányunk szocialista épitésünk során nagy körültekintéssel gondoskodik tudományba
szakkádereink utánpótlásáról. Fiatal szákkádereink legjobbjai aspi-*
ránSurára kerülhetnek. Politikailag és szakmailag egyaránt kitüntetés anyagi gondoktól mentesen
fejlődni tudományos munkaerővé. ""
Gergely Sándor Kossuth-dijas
iró május 9-én az Ady-téri egyetemi épület Auditórium Maximumában
tartott előadást "Az értelmiség
szerepe a Szovjetunióban" cimmel,
V I L L Á M !

Április 16-án a Főiskolai I.
Disz-reál alapszervezet vezetőségi
gyűlést tartott. Az alapszervi agit.prop.felelős itt joggal felvetette, hogy nem kapott és nem kap
konkrét feladatot a Disz Bizottság
propagandistájától. A bizottság
propagandistája Lippai Aladár I.
éve3 hallgató nem jár"be rendszeresen propágTnda értekezletre és
ip;y nom tudta továbbadni a kapottfel adatot .
80 drb. fobr.havi "If.lu Gárdista" füzetet a szekrényébe- zárt
és nem is próbálta kiadni az alapszerveknek." F ő'ls'koIáinkon pedig
van muaka a tanulmányi rend és foígy bár a kötelező órákon foglalgy elem ni 'gszilárditása terén. Rokoznak az MHK anyaggal, de még nem
mélem, a Disz.Bizottság megnézi
próbáznak. A dolgozók körében még
Lippai A y-4 '
v
a
ladár
ha>->J
csend, az MHK-ról alig
tudnak. Mog kell értoniök a hallga- nyag mun
tó kndk és dolgozóknak egyaránt, hogy káj át an
nál is inaz MHK mozgalomban való részvétel
a szocializmus épitése. Május 31-én kább,mert_^.
főiskolesz a karok között MHK verseny,
«uly az Egyetemi Pártbizottság ván- lánk po- —4-'
litikai
dorzászlajáért folyik, addig még
életéért""
lehet javítani az eredményeken.
a Disz is
Teri János.
felelős.
Folel&s Szerkesztő t Tury Géza.
Kiadja J az MDP Egyetemi ós Főisko- Fonód,
lai Pártbizottsága, a Tudományegyetem rektora, az Orvosegyetem dékániá, a Főiskola igazgatója, a Disz
éa a szakszervezetek.

