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Özrged,i<35l.yT-/6.
Előre a még .jobb vizsgáére dm ény ékért 1

Egyetemeinken és Főiskolánkon után minden tanulmányi csoporttal
az eddig lefolyt vizsgák jó eredmé- értékeli a vizsgaeredményt és a non
kielégítők esetebon rámutat az erednyeket hoztak. Kb.junius 16-ig az
ménytelenség
forrásaira is, Krámli
átlageredmények a következők: Terprofosszornak
ezek.az értékelései
*'
mészettudományi Kar: 4»21, Bölcsérendkivül
hatásosnak
bizonyuInak,ömöszettudományi Kar: 4 0 19, Jogtudomálik a csoportok jó kollektiv szollonyi Kar: 4.25,PedcFőiskola: 3.9,
mét
és értékes utmutatást nyújtanak
Orvostudományi egyetem: 4,2o,Gyógya
hallgatóknak
vizsgáik színvonaláazerésrkar: 4»o9, Műegyetem: 3,69
nak omaléséro«
A számszerű értékelésnél talár,
A jó ví*fígaorodmérydk kövotkoamég lényegesebb. hogy általában emel^
ményoképon
kedett a vizsgák színvonala. A maga- ... , . egyes' helyoken az önelésabb követelményeknek egyre derekaJotói muta- koznak, Ez komoly
V0SZél t juiuuu, mert hiszen a vizsk
u
oohhov,
fciflyiov
«iMfwt «i™*-.
y iolunt, me
sabban tudnak
hallgatóink
eleget f.«r,gáknak kb, a fele még hátra van,
ni,
Nom csökkentőn!, hanom fokozni
Hallgatóink politikai fejlődé- kell a vlzsgamunkáto Tanszékeink még
sét mutatják azok az eredmények is, többet törődjenek hallgatóikkal,elsőamelyeket marxizmus-leninizmusból és sorban munkás és szakérettségis hallhonvédelmi ismeretekből érnek el, A gatóikkal, Javítsák a vizsgára való
junius 16-ig lefolyt marxizmus vizs- folkészi';és munkáját, vogyéfc át a
gák átlaga: 3 0 92 Honvédelmi ismere- vizsgáztatás módszorének legjobb tatekből valamennyi kar jnégyen felüli pasztalatait, küszöböljék ki az oaotátlageredményt ért el, a. Ped.Fóiskc - iegos hibákat. Hallgatóink pedig fola 3,92- t, ossz átlag 4,14, legjobb kozzák a tanulást, osszák jól be idea TTK: 4.31,
jüket ,
Rendkivül örvendetes jelenség,
Az idővol való jó gazdálkodás ohogy
félévhez
viszonyítva
j- .az elmúlt
,
,
lejét veszi a kifáradásnak, amely oddiJ5
szinte ugrásszerűen megnőtt a vizsga-gi tapasztalataink szerint a vlzsgaifegyelem és kevés olyan hallgató akad dőszak végén lorontja a szép oredméakl igazolatlanul marad el a vizsgák-nyd^t.
r<$1
»
,
..
Felhívjuk a vizsgáztatók figyolA jo vizsgaeredmények elsősor- m et arra a fontos j^crulmenvro.hogy roban tanszékeink, dékánjaink és a viísr! 11 ®?} °f a k U SY tudják hallgatóik folgabizottságok jó munkáját dicsérik, feszülését megismerni, ha a vizsgaiin,f/,,nf
aalásakor ohhoz nyugodt es bí.zr>l<rc^.4 lég0
Valamonnyi állami vezetőnk a lógna- k ö r t t ü r o m t o n o k ha ki tudják kapcsolgyobb felelősségtudattal irányítja a n i magatartásukkal a vlzsgapánikot.
vizsgákat. ^
Bár a bukott hallgatók száma léKittinŐ kezdeményezés dékánja- nycgoson kovúsobb> mint félévbon volt,
ink részéről, hogy módszertani körlo-mégis akad bukás. Fontos föladat,hogy
volekben tájékoztatják az egyes tan- tanszékoink már most gondoskodjanak arszékoket a vizsgák közben tapasztalt ról, hogy az utóvizsgák jól sikorüljonok
logjobb módszerekről és. ugyanakkor
* ,
... t
.
.rámutatnék a Z egyes.tanszékekon muWl&'PíiKSltf&'jjM,
tatkozó fogyatékosságokra is,
orodményéért!
, Vizsgáztatóink ogyrészo is álÁgoston György .
landóan Javítja vizsgáztatási módszerét•
Krámli professzor pl.a vizsgák
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Főiskolánk dolgozói és hallgatói
pvisolőjénok 3 o ljn lÉte-ben "
a Rákosi félév sikeres befejezéséért
Tanulmányi oredményoink lobbal;
harcolnak. Eddig jó eredményt értünk a félévinél, do akad SOK javítaniel.
Az állami vezetéssd együtt bizto- való 1 Se A vizsgaidőszak zavartalan
folyás át - p;gznr o.rta a Csórta ügy e
sítottuk a vizsgák előtti konzultáCsórta
Katalin az egész évben aka~
ciók, a csoportos és egyéni tanulás
jó megszervezését a tanszékeken és a dályozta a jó munkát. Tanárát és a
Disz csoportokban« A logjobb gyakor- vezo tős égőt rágalmazta f hallgat ónokokkal erősítettük meg a Diszt és
társait félolombon tartotta.közben
olyan közösségi szellőm kialakításé- ő maga lov.itózlott nagypolgári kora törekedtünk, mely a jó vizsgát di~ rökkol volt kapcsol-atbm én ogy ku~
csőségnek, a rossz eredményt pedig
Iák származású hallgatót a'közössészégyennek tartja. Ez legjobban kiagi munka ollon uszította Az ifjúság
lakult az I. éves magyar szakosok 4,
csoportjában, Udvari Mária vezetésé- a legnagyobb vizsgnidobon volt kénytelen ügyével fqs; lalkofcni, s óraiból
vel. E csoportnak eddig ; otott 45
1
vizsgájából csak közepes. Az elvtár- eltávolította, a Pártból kizárta,
Az ogészsé'gos vérscny-azollcBíi
si • segítségnyújtás helyes megszerveaiakulás
át hallgatói nk között előzését mutatják, hogy plcMoszlényi
mozdítja,
hogy
a Díss és a Szaks-íorGyörgy I. évos hall gakó~f-él évkor kévosot
ogy-of;vándor
zászlót r.Ác>wi.*miából hármas, nosre öfcöoro javított
nyoz
a
logjobb
és
J',. t.
csakKovács Feronc olégségesről jolesro.
4
i^dlg az osztályozás nom • liberális, csopoi'tnak. Ezér - é ^ k o l mlrdanklt
amit mutat az 1?,hO£7 sajnos eddig
a t a n ú i m . - . ' n a p i állása..
28 bukás van. A liberális osztályzat
-ffzzal a reménnyel kocsog-tat J'i ogy
ollen é3 a roális érlelésért párt^
c Rá kosi-félév jó eredménnyel vég-*
vozotoink mindon lohotő alkaü
zodík Főiskolánkon.
Ilyirí Antii]
küzdonok: népnovolő munkában, pártcsoportértokozlaton, ssabad pártra pon;? tag
KádormUnkání-róI,
gyűléson, stb e Do u g y ^ u g y küzdenek a
jó orodményok továbbfejlesztésért i
A két pártszirvczxrt az állam? vozoté
a Disz a vizsgabizottsággal együtt
az ogyetomi tansogédazemélyzot utánfontosnak tartja a munkás és szakérott-pótlásának biztositár. ával do évkor.ségls hallgatók jó vlzsgaolőkészlté- bon már az .oxternisták és a fcudománfcaa
sét. Ennok köszönhető az, hogy a nun- szakkörök tagságának öaszeválogatásákás és szakérottségis hallgatók orod- val nagy felelősség hárul mind a Párt,
ményo általában javult, sőt több holyon mind az állami szervekbe ,
fölül is múlja a többiekét. Például az
Sztálin olvtárs arra tanít bonI.é^os magyar szakos munkás hallgat ók nünko t a káderok kiválasztásánál:hogy
4.4, do a csoport átlaga csak 4.2. A " !:..ceaz első feltétől a politikai tüll.ovos biológia tostnevolés szak ol-dá3.. ..és a varral' »hatóság, vagyis, hogy
ső csoportjának átlaga 4, a mun1-*5«?rászolgáTr-vaz illetők a politikai
r
f 1.
• 'yV.'VVr'JU,/J
- Ars .1
hallgatóké 4 0 5, a
égi soké £ 4jjy.a3: . ^ a , Do
Sajnos akadnak h. rxyag hallgatók is,
foltétól a-tárgyi ismérv, azaz aíkaí
akik nom tanulnak, sőt puskázással a- masak-o az illőtök annak'a fentos f'olkarnak boldogulni. Ezeket igyokszik
adatnak az olvégzéséro 1 s, amire „««,'.
mognovolnl a közösség, az obédlőboli kiszemelik őket."
és a főiskolai hangoshiíadó, a heton- _ , Mindun párt- és állami funkciónár uí
kint mogjolonő vizsgahiradó, mog a
i L 2 maga terülőténok első káderefaliujság ¿0 0I303orban
I v á n o s °
folszám
ra Korülnok a példát mutató, jo o r o d - m u n k a roszortjollogo , Minden funkcióményt olero hallgatok is,
náriusnak kötelessége mcgbocsü'ini a. fiA vizsgabizottságba alapozervo- átal fejlődő káderokot, mint a Párt-és
zotünk legjobb tagjait küldi* to bo,
az. állam aranykés zlotét. Ismerjük mog
ozok flgyollk a tanszékek munkáját
ókflt munkájuk közbon, foglalkozzunk vo~
és ahol nlba van, a javításra tosznok lük, szorotottol növeljük.gondosan é3
Javaslatot, a jó mód3zorokot podig
igyokozzünk okot olyan holyro állítani,
/
ahol otthóh érzik magukat a területen.
Legyünk egyúttal éborok kádormunkankban.no felodjük az ollonség is
igyokszik nélkülözhototlon szakkáder• fojlődni.
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-3A vizsgabizottság munkája a
A moffloi békotalálkozóról
- bölcsészkaron.
Egy szép tavaszi r oggolon, ragyogó,
Az simult évi és a jelenlegi
napsütésben indultunk cl junius I-én
tapasztalatok azt mutatják, hogy a ka -a hJdmozovásárholyi találkozóra, arl vizsgabizottságok jó és szükséges hol mogyénk logkitünőbb békeharcos oi
szervek» Jól müködo, mozgékony vizs- gyűltök összo, A találkozó külsoségabizottság sokat tehet a vizsgák e- golbon is folojthototlon volt: Szoredményessége, zavartalan lefolyása
odtől kozdvo virágordő kisért utunérdekében ,
on, kedve 3 úttörők, szinos népvisoletbo öltözött lányok és fiuk vettek
A Bölcsészkari vizsgabizottság még a vizsgák előtt, május köze- körül s hozták ol a találkozóra is
ajándékaikat, így fqjozödött ki az,
én megkezdte működés ét ,Megvizsgálhogy a békotalálkozó az ogész dolgobogy az ,egyes intézetek hogyan
zó magyar nép mognyilatkozása volt,
készítik elo g. vizsgákat, szerveztek-e elegondo konzultációt,segitik- s hogy a béktíkülaöttok népünkot képo eléggé a hallgatókat a tanulásban, viselték,
közölték-o a hallgatikkal pontosan
A találkozón mogyénk dolgozóia \1 zsg&k anyagát
nak
képviselői,
ipari mvjnkás ok, tszcs
ai
tagok,
cgyénilog
dolgozz parasztok,
kitüni^
értolmiségiok sok-sok hozzászólásban
jó példát mutattak a fcaaulástoan•Ed- mutatták mog, hogy mikőp lőhet olszánt békoakar^tunkat mindonnapi mundigi átlagorodményük / * * Z I V m a g a kánk kiomclkocb olvégzésévol klfojosabb a kari átlagnál, A vizsgabizésro juttatni. Valóban lonyügöző
zottság sogifc loleplosni azokat a
volt
mcgisRwml azt a sok orot, lonhallgatókat, akik fogyolmozotlcndülotot.
a szocializmus épitésébo voséggol. olblzakodottséggal lazítják
tott
hitot,
ami dolgozó népünk béa jő vlzsganormákat, Különösön súkoha^cát
jollumzjL,
Ebből az erőből
lyosan olitéljtik Lux Alfréd I,évos
hitból,lendületből koll moritonünk
hallgató magatartását, aki ollon
ogyetomi munkánk számára is, külöfogyolml oljárás van folyamatban,
nösön most, a mi " félévi termésünk"
s onnok ollonérc vizsgája után mibotakarítása" , a vizsgák időjén,így
nős i thototlontil szidalmazta Koltaylogyünk méltvk azokhoz a munkásokprofosszort, amiért" csak jót" ahoz, parasztokhoz, akik szorotottol
dott falolotéro,^ , „ w ,
bizták gondjainkra gyormokolkot s
Hdhany most végző IV.évos
igy logyünk méltók a Párt bizalmára,
hallgató, akivol az Elosztó Bizottmoly a szocialista kul turf orradalom
ság közölto, hogy milvon munkakörogyik logjol ntősobb torülotén vár
bo körül, elbizakodottságában oltőlünk kitűnő munkátI
hanyagolta a tanulást. Tiszai Edit
nl,, akit az Elosztó Bizottság a
Sok szó korült a hódmezővásárheTörténőim! Intézőtbc lavasolt tulyi békotalálkozáson„az imporialisdományos dolgozónak, epon történot$k ujabb gaztottoirol is az alcpvolomból vizsgázott igon gyöngén.
to ombori jogok ollon clkövotott moJó, nyugodt vizsgáztatási mód- rényletokrol, a tudomány omberotoszort tapasztalt a bizottság Koltay
lcn célokra való lualjasltásáról,
rofoaszornál, G,Fazokas Erz3ébot
A francia lr.kájkormány mindon
s Székoly Lajos olvtársafcnál.Minumburi
jogot sárbataposva letartózdan fololotot értékoltok a hallgatatta
a
francia nép két kiváló bétó moghallgatása u.tán, rámutattak
koharcosát,
Duclos é3 Styl elvtára fololot hiányosságaira, megvalósat,
Értük
mozdult
mog ogyotomtink
sították azt az olvot, hogy a vizsdolgozóinak tönoge két hatalmas nagyga 13 novol jon,
gyűlés sorozaton,
A bizottság az Orosz lntézotKoreában- Kocsodo szlgotén a
b«n azt tapasztaltja, hogy Goréb olvhos
koreai
hadifoglyok s zázait gyiltárs tanszekvozoto kozébol kiosukolják
mog,
anyák, gyormokok puszszott a vizsgák Irányítása, A vizstulnak
ol
a
gongsztorok baktérium
gabizottság nom mogflgyolo, hanom
fegyveroitőll.
oporatlv szorv. Munkájának az a eélJílndaz, amit hallottam, csak
Ja, hogy monotközton javítson a himogorősitott
abban a hitombon,hogy
üákon.^Szorosan ogyüttmüködik a párt- ^a magyar tudósoknak,
a szovjet tuHZorvokkol ls- Az alm szorvozot népne"dosok
nagre
orü
példáját
kövotvo,
velői agitáoios munkájukkal sok vizstohotségükot a szocialista haza moggaf>robloma mogoldását sogitotték ocrosltéséro koll fordítaniuk,mort
*
Király J ózs of,
ozzol Is a békét védik.
Barcti Doz3Ő
ogyotomi taaár«
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Uj 3 gye turnéink elhelyezésénél az
a helyes elv érvényesül, hogy nagyobb fejlődés előtt álló városokba
kerüljenek.
Szolnok, városa már a jelen 5 éves
terv során is nagy lépést tesz az
iparosodás és ezzel együtt a fejlődés utján. A -árt és Kormányzatunk
ennek a fejlődésnek kulturális irályt
adott,amikor egyetemünket Szolnokra
helyezte át.
A kezdet nehézségeit nagymértékben enyhítette az, hogy nz első évet
Szegeden tölthettük,ahol pártvonalon
az Egyetemi Pártbizottság, - szakmai ,alaptárgyi vonalon pedig a Természettudományi Kar felbecsülhetetlen segitsógét élvezhettük.
Amikor Szegedtől butsut veszünk,
köszönetet mondunk a Pártnak ős a
Tudományegyetemnek, egyben további
jó munkát kívánunk a szoeialista értelmiség kineVeléséhez.
Kovács Vilmos
mérnök, .t ansz é kv; z 31 ő.

^Szolnok

Nyári kórházi gyakorlat.
Ebben a tanévben valósul meg
először a reform keretén belül a IV.
óves orvostanhallgatók kötelező nyári kóriiázi gyakorlata. Ez is bizonyítja, hogy orvosképzésünk - szovjet példa alapján - gyors jitemben
fejlődik. Pár óv alatt6uj intézettel gyarapodott az orvosegyetem.Az
intézetekben uj, modern műszerek
biztositják,hogy a hallgatók elsajátítsák a legújabban is- elért tudományos eredményeket. Egész sorát lehet felsorolni azoknak a kedvezményeknek, amelyek biztosítják, hogy
a hallgatók anyagi gond nélkül folytathassák tanulmányaikat, AZ ösztöndijak, a menza,diákszálló,félóvi és
óvvógi jutalmazások,uj tankönyvek és
az ezekre adott tankönyvsegély, a
tandíjak minimális volta mellett a
magas ösztöndíjjal végzett nyári
gyakorlatok nem valósulhattak volna •
meg Pártunk ós kormányzatunk témoga-

l'lí I «j'i'lf V ti
W s * »nktti.
'
Ha ezeket látjuk, néni feledkezhetünk meg arról,, hogy a
Hoithy rendszerben erről álmodni
sem mertek az egyetemi hallgatók.
Abban a társadalmi rendszerben,
ahol a diplomás emberek mehettek
utcaseprőnek,ahol ingyen gyakornoki állást vállaltak a végzett
orvosok - nem tartották szemelőtt
a dolgozó nép egészségét.
Ma ujtipusu, szocialista szellemben nevelt népét szerető orvostanhallgatók készülnek pályájukra, hogy jobban megvédjék
dolgozó népünk egészségét.Ennek
a felkészülésnek egyik láncszeme az eredményes munkát végző
nyári kórházi gyakorlat.
Szabó Ferenc
IV.ávf.titkár
Kapesolat az agyetem tfövőnytani" In^eziTEe és a Falérmz^yár koz'r'tt
A Növénytani Intézetben több
éve xylotomiai kutató munkát végez Greguss Pál professzor.A munkának elsősorban tudományos jelentősége van,azonban e kutatásokra
a Falemezgyár is felfigyelt és
1949.óta tanácsokért fordul aa
intézethez. AZ üzem problémája
volt a lemeze lésre kerülő farönkök repedézésének megakadályozása.
Az intézet megállapította,hogy
ez® a lemezelós előtti melegítéskor felduzzadó keményítő okozza. A melegítés nélkül lemezeit
ós télen kivágott fatörzsekben
repedés nem következett be. Ez&el
az intézet által javasolt egyszerű módszerrel az üzen nagy összegeket takarít meg népgazdaságunknak. Úgyszintén kárt okozott a
farönkök nyári "begyulladása"
melyről kiderült, hogy gombásodást folyamat, mely elmarad, ha a farönköket a nyári hónapokban a nedves melegtől megóvjuk. Előadásokon keresztül is kapcsolatot tart
az intóaet a Falemezgyárral.Májusban a Lemezgyár dolgoswSi meglátó-,
gatták az intézetet,amikor minden
látogató egy-egy mikroszkóphoz
ült és "személyesen" megismerkedett a fák szöveti szerkezetével.
Simonesics Pál.
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T U D O M
Az Akadémiai Nagyhét tanulFél évvel a téli Akadémiai Nagyhét után, amelyen hazánk, valamint
a haladó szellemű népek kiváló tudományos képviselői vettek részt,
jóval szerényebb keretek között zajlott le az Akadémia 1952.évi ünnepi
üléssorozata. Valamennyi osztály
egy-egy hosszabb lélegzetű, központi témáról szóló előadást hallgatett
végig, amelyhez részben felkért,
részben önként jelentkezett szakemberek szóltak hozzá. Különösen
jelentős eseménynek számitott Fogarasi Béla elvtárs nagyszabású természetfilozófiai előadása "A fizikai' idealizmus kritikája" cimen. Ez
az előadás megmutatta a dialektikus
materializmus filozófiájának fölényét a fizikában elterjedt idealista nézetekkel szemben s. ezzel mintegy irányt mutatott az ünnepi hét
további előadóinak is.
Kevesebb sikerrel járt a mathematika elvi kérdéseiről folytatott
vita, amelyet nem készitettek kellő
módon elő. Az előadó szegedi akadémikus professzor Kalmár elvtárs volt.
A hozzászólások azonban túlságosan
rögtönzöttek voltak, s ezért Fogarasi elvtárs pártszerü', de éles kritikában részesítette a résztvevőket.
Az elhangzott előadások színvonala méltó volt az Akadémiához. A
szegedi egyetem akadémikusai közül
Kalmár Lászlón kivül Ábrahám Ambrus
professzor tartott értékes plenáris
előadást a vegetatív idegrendszer
kérdéseiről, amelyet ugyancsak élénk
vita követett.
Az ezidei akadémiai hét legnagyobb pozitivuma a kritikai szellem
fejlődésében mutatkozott.

Á N I ',
Akadémiai ellenőrző látogatás az
Orvos tudományi"Egyetemen'
A Magyar Tudományos Akadémia
"Orvosi Tudományok Osztálya Vezetősége" f.évi április hó 2o-án ugy
határozott, hogy valamennyi orvostudományi egyetemen folyó kutatómunka ellenőrzéséré május es
iius hónapban bizottságokat küla ki,
A bizottságok látogatásának célja:
•tájékoztatni az oszlályvezetőséget
az akadémiai témák előrehaladásáról-, azok perspektívájáról, a hitelkeret felhasználásáról és a
munkák során felmerülő anyagi,személyi és egyéb nehézségekről.
A Szegedi Orvostudományi Egyetem ellenőrző látogatása junius hó
2.és 3.-án történt meg, amikor is
két bizottság látogatta végig az
egyes intézeteket és klinikákat.
Straub F.Brúnó és Kellner Béla akadémikusok vezették a bizottságok
munkáját.
A látogatások után a tanszékvezetők részvételével kiértékelő
értekezletet tartó ttunk,amelyen a
bizottságok elnökei beszámoltak tapasztalatai kr ól . Straub F* Brúnó
akadémikus igen jónak és eredményesnek találta a Gyógyszertani Intézet, az I.sz,Belklinika,az Ideggyógyászati Klinika,a Mikrobiológiai és Élettani Intézet»valamint a __
Gyermekklinika kutatómunkáját.Kelíner akadémikus értékes kritikai
m
egjegyzéseket tet-t, s hangsúlyozta a vizsgált intézetek felszerelésében mutatkozó aránytalanságokat.
A tervmunkák nagyrésze szervesen
beilleszkedik a Magyar Tudományos
Akadémia ötéves munkatervébe,s intézeteink máris számos értékes gyakorlati vonatkozású eredménnyel járultak hozzá a szocialista egészségügy épitéséhez. A tanszékvezetők köszönettel vették az elhangzott kritikát, az észlelt hiányosságokat jórészt maguk is megállapították, s azok kiküszöbölésére a
jövőben fokozottabb gondot óhajtanak forditani. St~aub akadémikus
hangsúlyozta a kozmopolitizmus elleni küzdelem és a szovjet orvostudomány eredményei fokozottabb
megismerésének nagy jelentőségét.
Az akadémiai ellenőrző látogatás,
nagyban hozzá fog járulni az egyetemünkön folyó kutatómunka további
fejlődéséhez.
dr.Korpássy Béla
e.i.dékán

D I
Vizsgaidőszak».
ez a legnehezebb, - de a legszebb időszak az egyetemi hallgatók életében.Disz szervezetünknek is komoly
erőpróbát j3lentenek ezek a napok,
de minden erőnkkel ál.1 '. k ezt a
harcot, mert ezt várja tőlünk a
Párt és dolgozó népünk,
A Disz brigádjaink vizsganapokon
szolgálatot tartanak a Disz helyi*
ségben és elősegítik a pontos megjelenést, vizsgafegyelmet. Már. kétizben szükség volt segítségükre,
mikor "elővezették" a meg nem jelent hallgatókat,akik még aznap le
is vizsgáztak.
Szakérettségiseink mellé jó tanuló elvtársak állottak segítőként
é3 a mai napig 6 tizeddel szárnyalták tuL a félévi vizsgaeredményeket
A hallgatók tanulópárrendszerben
tanulnak és a szakszervezet felajánlotta, hogy a diáks?á.l? ón kívül
lakókat segíti,ellenőrzi. Ez megkönnyítette a mi munkánkat.A csoportos konzultálás eredményét az Iévfolyam D csoportjának 4.72-es átlaga is bizonyítja.
Jó példával járnak elől a jelesen
vizsgázó Disz csoportvezetők,köröttük Sebinyec,Enyeai,Tóth Péter,Gömori elvtársak.
A Disz vezetőség legutóbbi átlaga
4.33 - itt még van mit.tenni és
igyekszünk utolérni a pártvezetőség
4.82-es átlagát.. A munkásfiatalok
pl.a II.éven 4.44-es átlagot értek
el,
Most a vizsgaidőszak "felező vrrr
lán:' vagyunk. A Dif*~ ceoporsok ertekezleteket +artanak.,melyen,kiértékelik egyénenkint a vizsgaeredményeket és tapasztalatokkal gazdagodva ujult erővel megyünk a következő vizsgáinkra.

Néhány szó.. * «
Tagadhatatlan,hogy kellokviumi
eredményeinkről szólva nagy fejlődésről kell beszámolnunk. Évfolyamunk tagsága valóban jól dolgozott az eddigiekben,kifejezve azt,
hogy megértette; félévünk Rákosi
félév.
Ha számokkal fejeznék ki eredményeinket, ugy azt kell jelentenünk t évfolyamunk átlaga 4-31.
Mi az oka annak, hogy gyenge
félévi eredményeinket több,mint 6
tizeddel túlszárnyaltuk? Ez nem véletlen jelenség Hógy most jó eredményekről beszélgetünk* annak az
az oka, hogy évfolyamunk tanulmánvijfegyeÍme ..j"eTenx0sen"mpg"5"fvű'IT,
Ennek *0"ka"5zj hogv a~"koII^?cv"íumok
kezdetére megvalósult Disz szervezetünk közvetlenjharmónikus együttmüködése a pártcsoporttal.Ennek a kapcsolatnak,s at» e kapcsolatból eredő lendületes munkának
eredménye az, hogy évfolyamunk a
kar legjobbajai között halad a
kollokviumi terv teljesítésében.
Hogy az eddigieknek alapot is adjunk, felkészülésünk konkrét formai roí kell szólnunk. Nyilván az
egyéni tanulás a tanulás főformája. De g kollektíva jó eradmé *'nek elérésben fontos szerepet játszik a csoportos tanulás a tanulópári munka. Megál 1 rit ha tjük, hogy
"cagjaínk fegy; Lmezetten vettek reszt
a k;»Ll i'Vv;-dái előkészítő tanulókörük Ün, a tanulópárok xú^mál.issága
megszűnt',;s az e Ivtársi segítségnyújtás ma már nem frázis nálunk,hanem
valóság.
Termeszetesen nem bízzuk el magunkat „Vannak még feladataink»melyeket mag kell oldanunk és jól kell
megoldanunky De van alapunk arra,
hogy az elbizakodás nélküli bizakodó hangulat legyen vezérlőnk harcunkban, Alapunk; eddigj eredményeink, megszilárdult munkafegyelmünk.
Ennek jegyében indulnak csoportSárvári Sándor
jaink harcba a kari vándorzászlóért.
Jogikari Disz titkár.
Barabás György
mat.fiz.I.
Hangok^ az A./l.szak l.csop,-ból^
Csoportunk nem'ég kollokvált marxizmusból. Csoporttagjaink jól felkészültek és sikeresen vizsgáztak. Nem mehetünk el azonban szótlanul Magyar
János esoportvezető elégséges marxista kollokviuma mellett. Magyar elvtársnak jó példával kellene csoportja előtt járnia. Nagy hiba kettesre
kollokválni abból a tárgyból,mely a"jövő pedagógusának ideológiai f
veret adja. - Serkentse a kritika Magyar elvtársat '
jobb munkára,és to
tárgyánál vizsgázzék jól csoportja becsületéért, a Rákosi félévért!
Fehér István f.i.Disz
titkár

Rigmusok a Bőrklinika "villámzáréi"
Hogy is kezdjem nem tudom,a sorokat,
ki csinál majd kisebb,nagyobb orrokat
Nincs itt oka senkinek,hogy csináljon
Ez az igaz,egy életem,halalom
Van egy nővér: diétásunk,Lidia
sokszor nem is tudja, hogy most mi baja
Jő a szive,jó a lelke,ez igaz,
de hiába sok a beteg rigolya,
Lejön közénk nagymérgesen cU
lélelőtt,
azt hittük,hogy megöli a nméreg őt.
Kinevetik,kigulyól ák,beteg ez?
Vélük még egy gramafon sem-vetekez.
Turainé nagyon kicsi.takaros,
lábos hova viszed ezt az aranyost?
Kipróbálom ezt az e lőnyt magamon,
hol itt V3gyok,hol ott,ahol akarom.
Lánv közöttünk egyedül a Verácska,
hódítja a legényeket rakásra.
En nem bánom,járjunk ennek végére,
Férjhez adjuk,le gyen ennek jó vége.
Kibékülök vele.hogyha akarok
kihehessek a városDa,mert különben
harapok.
Kalányosné

Kalmár_ professzor nyilatkozata
a vizsgáiéról.
•
"
Munkatársunk felkereste dr.Kalmár
László elvtársat és kikérte véleményét az eddig lezajlott analízis kollokviumokról.Kalmár elvtárs a hozzá intézett kérdésekre
válaszolva a következőket mondtad
"Az eddig lekollokvált csoportok jó és lelkes munkáiukról tettek tanúságot, AZ elmúlt félévi
eredményekhez viszonyítva igen
komoly előrehaladást tapasztaltam
ami mindenekelőtt a csoportmunka
lényeges megjavulásának, a kollektív szellem megerősödésének
tudható be. Meg kell állapítanunk
hogy a szakérettségis hallgatók
kiváló munkát végeztek; ezt hiven
tükrözik vissza a kollokviumon
elért eredményeik: Ezideig csak
egy hallgató: Oláh Péter Pál bukott meg, ami valószínűleg annak
a következménye, hogy kivonta maát
fkat
éi

a csoport kollektív munkájáés az^előkészitő gyakorlatoDisz szervezet munkája a Szülészsem látogatta. Ezzel szemben
no'kepzo I s k o l á b a n ~ ~
viszont ki kell eltelni Szendrei
A Szülésznőkéjaző Iskolában 2 évenként Vilmos,Verbai Lajos,Mag István
és Madarász László hallgatókat,
újonnan indul egy tanfolyam.'llyenakiknek
kollokviumán igen szép,
kor újonnan alakul meg a Disz alaj>~ „
szervezete is. Jelenleg 33 tagja van. értékes- - fejiéd-és-t és f^Lkáazülést
tapasztaltam.
Nyolc hónap óta végzett munkánknak
Mindent egybevetve: eddig-js-sak"""
vannak pozitivumai és negativumai is.
jót mondhatok a hallgatóság mun
Egyik alapja a hibáknak az volt
kájárói. Remélem, hogy ezután is
kezdetben,hogy a Disz tagságnak
ilyen - vagy még rjobb - eredmé"tálcán hoztuk" a tagfelvételét és
nem tudták kellőképpen értékelni azt, nyek fognak születni.melyek mahogy Disz tagok lehetnek.Például Bó- gasra emelik a Rákosi-félév sikegél Mária szívbetegségére hivatkozva rét!"
Mat.I.faliújság
kérte az alapszervezet vezetőségét,
hogy töröljük a Disz tagok sorából.
szerk.
Ugyanakkor az Egyetemi Népi Együttes
"így javítottam ki félévi rossz
tánc csoportjánaktagja.Vajjon ott
matematika jegyemett"
hogy fog dolgozni? .
Feladat volt a szervezeti élet megindítása, amihez kevés saempont^ot
az Egyetemi Csúcsbizottság adott.
Instruktor ötször látogatott el hozzánk mindössze. Igv teljesen a Párt
•alapszervezetünktől kapott szempontokra kell támaszkodni.
Reszortként osztottuk fel a munkát.
Kezdetben nehezen,ma már majdnem zökkenő nélkül megy-a szervezeti életünk.
Vezetőségünknek legnagyobb figyelmét
a tanulmanyi eredmény előre kellett fordítani. Ezt ugy oldottuk meg,hogy május 1-i és junius 1-i
"Béke műszakot" tartóttunk,ami lo-lo
napos volt. Jelenlegi tanulmányi
átlagunk 4.38.
Cserényi Erzsébet.

i
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..Férngynjtéa az Egyetemen . '
Tudjuk azt. hogy ötévos torvünk határidő előtti megvalósításával
hazánk a vas és acél országává lesz. AZ ötévos torv végrehajtásában pedig
az 1952. év döntő időszak» Tervünk végrehajtása érdekében minden rejtett
tartalékot fel kell tárni és a termelés szolgálatába állítani. Több vas és
acél kell kohóinknak, hogy tovább fejleszthessük szocialista iparunkat,mezőgazdaságunkat,, hogy erősítsük békénket, függetlenségünk őrét, szeretett
néphad3 eregünke t c
A nyersa:oyag szükségletünk biztosítása szempontjából döntő jelentőséggel bir az elheverő vas és ogyéb fémhulladékok felkutatása és a
termelésbon való felhasználása. Ezt átérezve folyt lo területünkön május
5-től junius l-ig a fémgyűjtés hónapja« Egyetemünk dolgoz >i lelkesen vették ki részüket o munkábólc Tudták; hogy igen sok olyan elheverő használhatatlan fémtárgy és hulladék van a klinikák és tudományos intézetek területén. melyeknek felkutatása és a tormolésbo való újbóli beállítása ogy
lépés a nagy cél felé«
Az Crvooi ogyetem dolgozói, elsősorban a Gazdasági Igazgatóság
dolgozói maguk feladatának tok int ették a fémgyűjtés murváját 8 Epülctrőlépülotrop plncétől-padlásig járva átkutatták ogyotemünk minden torülotét
és nagy szorgalommal gyűjtötték összo a kincs okot érő fémanyagokat, Kotok
Józsof, Bus Sándor, Ki.
Sándor és Kiss Imre II„brigádokban egymással versonyozvo gyűjtöttoíc. A Gazdasági Igazgatóság műhely dolgozói lolkoson válogatták a Gazda-mozgalomban még általuk fölhasználható a'lkatré3Zokct és
anyagokat. A lelkes munkának meg is lett a szép orudményo. 6 ^ohorautóval
szállítottak ol 86 métoraázsa vas éa szinusfém hulladékot« 35 q vasat és
28 kg,3zinosfémot pociig a műszaki raktárakban tároltak javítási ée ogyéb
munkálatokhoz, Ebben a munkában dicsérőt illeti Almás í elvtársat és munkatársait 0
kTom kisebb lelkesedés fűtötte a Tudományogyctom dolgozóit 3om
obbun a munkában. Elsősorban Tcizl János , Déri Károly éa Lcngyol György
gépész elvtársakat» akilmok jó munkája eredménye 533 kg „ vogyos fémhulladék gyűjtése volt o
Horváth Józsof
Vár a fonyódi üdülői
A Szegedi Orvostudományi Egyetem 1948-ban felállított üdülőjében az
cgyotomi dolgozók nagy számban üdültök
már oddig is, hálával gondolnak Pártunkra, kormányzatunkra, hogy bi&tp3Ítottr. részükro az üdülés lohotoségét. É.p7 .őzért fölhívjuk a dolgozóink figyelmét arra, hogy üdülőnkot
Pártunk sogitségévol ebban az évbon
is 3ikorült Igen szépen rondbehozni,
átalakítani olyan formában,hogy ma
már a dolgozóink családtagjaikkal is
üdülhctnoka Szórakozási lohetőségokot
is bizt oá ito ttunk, rádió, szépirodalmi könyvtár, 3akk, stb. Szorotottol
várjuk mindazo iCcl t Ck kiváló dolgozókat,
akik élőn járnak a szocialista egészségügy megvalósításának frontján,élonjáró oktatókat és kutatókat.
Szabó Lajo3
ToTofolclős

14 nap Mátraf ürcdoi „•
Élmény volt számomra az üdülés,
melyben részem volt sok dolgozó
társammal ogyütt. Az üdülők tiszták, és jó c.z ellátás« Gondoskodnak
arról, hogy minden dolgozó jó\ érozzo magáto Ajánlom minden üdulonok,
aki olmogy, hogy 1fcrmüvetno használjon, hanom vágjon magának egy
turista botot és mássza mog a hogyokot. Nagyon sok szépet lát: patakot, forrásokat„ Felfrissülést szoroz magának. Ma Galyatotőn é3 Kékoson sztahanovisták pihennek, valamint élmunkás ok, a munka hősoi,amit
nekünk a fölszabadulás hozott mog
a szobb és jobb élőt IchotŐ3égévol,
Köszönöm a Pártnak éő Rákosi olvtár3nak ezeket a folojthototlon szép

napokat, molyben részosültom,
Toizl Jáno3
int.gépé3z
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A vizsgák tükroe

A jolon vizsgaidőszak credményolJun.l3-án este 8 órakor kis vibon
éö fogyolumbon folotto áll az odhar keletkezett. Három TTK hallgató
w
rríoknok. A fogyolom jolcntős javuvihartól való félelmükben" és " ralását, é3 a jó novolőmunkát mutatja,
cionálisan" gondolkodva a Sztálin
hOG£
.-' vizsgákon mog nom jolonők szákörötl diákotthon kapuját mellőzve
ma
a
féléveinek törtrészére, ogy szá" " nyílegyenesen" száguldottak be az
zalék
alá csökkent. Ezek zömo is 1ablakon és utána szeles mosollyal
gazolt
várták a vihart, mely 25 perc múlva meg is érkezett.Számításukban aránylag nem
-sokat tévedtek}!
gáztató ERDE'XÍLOÜÉSO a D I S Z csoportok
" Uj Botond" a Sztálin körúti
problémái
í r á n t a vizsgák után mogdiákotthonban,- ki nem buzogánnyal)
kérdozik
a
ki-^ álcán ¿ói, vagy roszhanem a oipője sarkával törte át - a
S
E
U
I
s
z
o
rop
lő hsa liga« ókat, tanulopáfalat»
rokac';, aroiiményoik okáról,
Csontos Sándor bölcsész
vizs ^híradók Is sogitor.ok óbbon. Pl,., a Közlekedési ugyutomon
Hol a hiba?
/ Monzaproblemák! /
rendszeresuh működik a hangos híradó,
ez népsz'u^tM.ti a jJkat, kritizálja
Tények Igazolják hallgatóinka hanyagokat o ix Főiskolán hetenként
nak azt a panaszát, hogy menzájukon
sokszorosított vizsgahlrudó jelonik
az élolom kevés és gyakran minőségo
ls rossz*
c.
A jó munka egyik döntő láncszomc
Ennek okát a Párt és állami
volt a Disz mogerős lteso tanszomélyszerveink kutatják és orvosolják.zotl elvtársakkal- Ez tohormentositi
Kár, hogy olyan lassan. Annak azonhallgató elv társainkat, másrészt az
ban, hogy vasárnap 7o olvtársunknak
egyetemet végzett embor ncgyobb tanem jutott étel a második fogásból,
1 j ole ntőson omoli a
a jegycsalók az okai,, Küzujunk olló*- p-:.: %
nük és loplozzük_ lo _ókot_0
Disz munka színvonalát0 ígon jól oln
dották mog e kérdést a főiskolai szer
^lvesztpttom a jegyem, kérők mávozútolnk, ahol a tanszomé^ zoti olvsikat.
"
•„
'
r]zs)za eJott: ^ . n^nzcin társak sogitségo a kari Disz bizottságokon tu'l a Disz alcp s zorvoze tokro
m
is kiterjed. Sajnos o kérdés jolontőségét sokan nom látják, podig fontos, hogy a jó kozduményozést a vizsgák után -megtartsuk, azt továbbfoj-

7

^

~3+t a. jegy-.tyo- ¿e *
egyé/,

kéhbzer..-.-

J

^

Szork.

D IÁK
O
éi
f é n y
Az Irinyi diákotthonban ogész
nap csönd és nyugalom hongl, A R á k o si félév sikoreért. a minőségilog
jobb vizsgákért folyó harcban a tanulás nyugodt körülményoJ,nok biztosítása fontos föladat. ,Jol szolgaija
ozt#a diákotthon vozotóségo és óbban
mogértoon támogatja q^sz tagsága is.
Az eredmény nom marad oll

A most folyó vizsgák komoly negatívuma o. r- ck csalás, visszaéles .Hallgat uirk zöme ma már elítéli ozok ol•kövotőito Ezek ollon kemény kézzol
lép jünk fcl, és gondoskodj unk arról,
hogy o3otoíkből a'z egész közösség
tanuljon.
Szilárd János.
T T H O N

ár n y é k
Ki hiszi el, hogy a zugrádiólf
használata és hangos bömböíéso ju
vizsgakészülési lehetőségokot jolont
a Sztálin körúti diákotthonban?
Hogyan értolmozi a szocialista
tulajdon védelnjét az a hallgató,aki
a raktáron levő ép ágysodro^okat
szedi szét, hogy rádióalkatrészként
használja fol a réz huzalt?!
szork.
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Népi együttesünk szereplése n
Segyei~B?5etaIaTlcőzón.

Dolgozóink és hallgatóink lelkes
jó munkájának eredményeként népi
együttesünk Csongrádmegye egyik legjobb kulturcsoportja lett. Ennek a
munkának elismeréseként szerepeltünk a jun. 1-i megyei béketalálkozón.
Az előadásra nagy igyekezettel
készültünk. Dicséret illeti az együttes tagjait, az előadás jól sikerült. Megérdemelt sikert arattak
a Ped.Főiskola énekszámaiba sikerült
szavalatok,a központi Együttes énekkarának népdalai, a tánckar csongrádi csárdása, széki táncai,az
Együttes közös száma ai; Ecseri lakodalmas és a színjátszóknak a "Tűzkeresztségből" adott Jtíiwnáe.
De feltétlen meg kall emlékeznünk a hibákról is, Nem könnyű dolog egy 18o tagu együttest összetar.tani egy vidéki szereplés alkalmával, - -ez kétségtelen. De megszívlelendő tapasztalat az, hogy a_vezstők tartózkodjanak a c3oport~tag2111111^17" ossz étaFE 3I~iranyi£oí
le^yenilFa'rS^u^Izött**kozois?gnekr
- így a z H n élkirSTjp-öTTTí ogy megismétlődjék a most megmutatkozó szervezetlenség.
Mészáros Éva.
MHE^hiradó^
Egyetemünkön az MHK mozgalom a
vizsgák megindulásával majdnem teljesen megállt, AZ úszópróbák május
15 utánra voltak beütemezve,a rossz
időjárás miatt azonban kevesen tették le az MHK próbát". AZ MHK járőrversenyen /gyaloglás próba/ a TTK
hallgatói vettek részt nagyobb szártban. Az Orvosegyetem férfi hallgatói mindössze ketten indultak el.
Ez, ami valóban előkészit a katonai
szolgálatra és ettől húzódik leginkább ifjuságunk. Nyár az úszás ideje, igyekezzék mindenki a jó időben
letenni az uszőprőbákat,mert úszásból három próba tehető le. Aki nem
tud uezni, tanuljon meg. mert az
úszás a 1egegészségesebo sport és
nen áll készen a munkára és a harcra az, aki még úszni sem tud.
Tari János

EsDdőrség^ügy?^
élelmessé~g?
vagy ellenséges
Egyik orvostanhallgatónk egész
évi munkája során nagyon laza
munkaerkölcsről tett tanúbizonyság
got. Hiányos munkáját bukásokkal
koronázta.
A diákotthont évközben otthagyta ós kulákbefolyás alá került
szálláshelyén: a vizsgálat során
gazdájának, a kulákasszonynak rejtegetett bútorát és terményét találták nála.
Egyetemi hallgató számára szokatlan mellékfoglalkozást is űzött,
Társai ha meglátták az utcán, s
ugyanakkor kutyát is láttak - már
mondták a jelszóvá váló mondást:
"...sz, fogd meg a kutyát!" Fegyelmi tárgyalásánál "csak" nyolc kutyának eltüntetését ismerte be.
- Ezt a mesterségét állitása szerint akkor hagyta abba, amikor
húsvét előtt az egyik kutyának
az Élettani Intézetben való eladásakor a hivatalsegéd rdhivta figyelmét, hogy az a tanácselnöké...
Szerk.
Morcsi
Tanács

^árthir^
Hallgatói és tan személyzeti alapszervezeteink juniusi taggyűléseiket együtt tartják jun.23.-án hétfőn e3t 0 7-kor kari helyiségeikban.
Felelős szerkesztő: Tury Géza.
.Kiadja: a MDP Egyetemi ós Főiskolai Pártbizottsága,a Tudományegyetem rektora,az Orvosegyetem
dékánja, a Főiskola igazgatója,
a Disz ás a Szakszervezetak.

