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" M A G U N K "
A JATE Móra Ferenc Kollégium Kollégiumi Bizottságának
időszakos kiadványa
különkiadás elsőéveseknek

15 1 /2. szám
1973. szeptember

Megbízott szerkesztőt Szakács Edit V. magyar-orosz szakos balig

Kedves
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Annyi sok üdvözlet után - és közben - hagy köszöntsünk mi
is Titeket - a MAGUNK szerkesztősége, öt hasznosan és kellemesen eltöltött évet kívánunk Nektek az egyetemen és a kollégiumban. Ha nyitott szemmel jártok, sok élményt, tapasztalatot gyűjthettek össze e pár év alatt. Csak az első napokon
kell tullenni, hiszen minden beilleszkedés nehéz, és különösen az, ha az ember megérkezik egy uj városba, az egyetemre,
s talán életében először kollégista. Itt 32o ember, a karon
5oo-6oo, egy teljesen uj életforma, csupa uj fogalom...
De talán mi is tudunk egy kicsit segíteni. Ezeken a lapokon
megpróbálunk néhány alapvető dolgot, fogalmat megmagyarázni,
hogy zökkenőmentesen tudjatok bekapcsolódni az uj közösségbe.
Bizonyára eddig is elég sok információt kaptatok már, de talán
nem lesz felesleges e számot átnéznetek.
A MAGUNK-ról csak annyit, hogy szinte egyidős a kollégiummal.
Célunk, hogy egyrészt tájékoztassuk a mórásokat "bel- és külügyeinkről", megvitassuk közérdekű problémáinkat, másrészt helyet adunk az ifjú irói és művészi szárnypróbálgatásoknak is.
A lap egyébként időszakos kiadvány - megjelenése majd Tőletek
is függ, attól, hogy mennyire kapcsolódtok he a lap munkájába.
Ha irni, rajzolni van kedvetek, keressetek fel minket! De ha
csak ötletetek van, hogy miről szeretnétek olvasni, azt is mondjátok el, hiszen a lap magunkról szól - és elsősorban magunknak.
Ennek jegyében várjuk támogatásotokat, ötleteiket, aktiv közreműködéseteket, és kivánunk mégegyszer sok sikert az elkövetke* '
ző évekre !
a MAGUNK szerkesztősége
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KÖSZÖNTÓ
A búcsúzó ötödévesek nevében szeretettel köszöntelek Benneteket abból az alkalomból, hogy sikeres felvételitek után a
JATE hallgatói és kollégiumunk lakói lettetek.
Most, amikor diplomával a kezünkben boldogan, de ugyanakkor
fájó szivvel veszünk bucsut az egyetemtől, a kollégiumtól, a
várostól, gondolatban visszapergetjük az öt év eseményeit.
Mint tapasztalatlan gólyák, mi is várakozásteli és kissé
szorongó érzésekkel léptük át a "Móra" kapuját. Milyen feladatok várnak ránk? Le tudjuk-e győzni az akadályokat? Milyen
a kollégiumi élet? A szobatársak?... Megannyi kérdőjel és milyen sok uj benyomás'
A kollégium vezetősége és a felsőévesek segítségével azonban
a számunkra szervezett programsorozat végén már teljesen "beavatottként" kezdhettük meg a tulajdonképpeni tanulmányi munkát
Azóta az elsőévesek fogadása szép hagyomány lett a kollégium
ban. Ennek részesei vagytok Ti is , s ha az elején a sok uj
fogalom, mint AK, Fórum, munkacsoportok, szeminárium, /ne adj
isten/ utóvizsga, még kavarog a fejetekben, nincs semmi baj,
hamarosan minden a helyére kerül. Sok-sok információt kaptok
az egyetemről, a kollégiumról, a város adta lehetőségekről;
igyekezzetek minél jobban megismerni és kihasználni ezeket.
Ha ügyesen osztjátok be az időtöket, a tanulás mellett bőven
lesz lehetőségetek bekapcsolódni a kollégiumi munkába is, ahol
csak R ajtatok, kollégistákon múlik, hogy mennyire változatossá
teszitek itteni életeteket.
Fejlesszétek tovább a már kialakított hagyományokat /elsőéve
sek fogadása, Móra-napok,stb./ és kivánom, hogy Ti is büszkén
mondhassátok majd magatokról:"mórás vagyok".
Tanulmányi munkátokhoz sok sikert kivánok, és ha lelkesen
vesztek részt a kollégiumi munkában, meg vagyok győződve arról
hogy a Kiváló Kollégium cim elnyerésének Ti is részesei és tanul lesztek.
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DÖBRÖNTE ZSUZSA
volt KB-tag

A NÓRÁRÓL
Nem mindegyik kollégium mondhatja el magáról, hogy története
van és perapektivája. Eddig elért eredményeink alapján jogos
büszkeséggel állithatjuk, hogy a Mórának neve van - nemcsak Szegeden, hanem az országban is. És jogosan lehetünk büszkék arra
is, hogy mi "mórésok" vagyunk. Olyan fogalom ez, amely mögött
meghatározott tartalom van.
Mi, jelenlegi ötödévesek, már a kész kollégiumba költöztünk
be. Az épületet 1966. ápr. 15-én adták át. Hogy mit jelentett ez
az akkori kollégistáknak, osak ők tudnák megmondani. Az Irinyi
lo-12 ágyas hálótermei helyett itt jól felszerelt 4 személyes
szobák várták őket, emeletenként zuhanyozóval, teakonyhával,vasalószobával, a földszinten kultúrteremmel, az alagsorban tornateremmel.
De ez még nem volt kollégium' A diákotthonból csak egy jó év
múlva - 1967, nov.25-én - lett Móra Kollégium. Hogy miben különbözik a két intézmény? - Nem az épület felszereltségében, ez
csak a kollégiumi cimelnyerésének következménye lett. A kollégium annyiban több a diákotthonnál, hogy itt sokkal nagyobb szerepet játszik a diákvezetőség, sokkal felelősségteljesebb és
önállóbb a tevékenysége, mely a kollégisták, a hallgatók nagyfokú aktivitásán alapul. A kollégium nemcsak lakást biztosit,
hanem együttműködést, együttélést jelent számunkra, ahol mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő rendezvényt, előadást, és részt is vesz ezek megszervezésében, javaslataival,
ötleteivel hozzájárul a kollégiumi közösségi munka szintjénak
emeléséhez.
Mióta kollégium lettünk, annyi változás történt, hogy fel sem
lehet sorolni. Kialakultak hagyományaink: az elsőévesek fogadása,
az ötödévesek búcsúztatása, a Móra-napok, a kollégiumi vezető-

képeik. Hagyomány lett a "kiváló alapközösség"-mozgalom is vándorzászlót és az 5oo ^t-os jutalmat azok az alapközössógek
nyerhetik el, amelyeknek tagjai aktivan veszik ki részüket a
közösségi-társadalmi munkából. És hagyománynak számítanak már
az őszi kollégiumi kirándulások is. Van saját lapunk, könyvtárunk,klubunk, vannak lemezjátszóink, magnónk, mosógépeink és
centrifugáink, Írógépeink, stb. És mivel egyetemisták élnek
itt - a tanulmányi munka sem mellékes. Még amikor a kollégiumi
cimért küzdöttünk, a cél a 3,oo tanulmányi átlag elérése volt.
Ma már a kollégium átlaga a 4,oo körül mozog] És közben beindult a szakkollégium is, amely eggyel több lehetőséget jelent
a szakmai önképzés terén.
A szervezeti életben is történtek változások. A D B /Diákbizottság/ helyett KB /Kollégiumi Bizottság/ lett / a kollégium irányitó és végrehajtó szerve/, mely megnövekedett felelőséggel képviseli a kollégisták érdekeit, nemcsak itt, hanem
a felsőbb KlSz-fórumokon is. Szobaközösségekből AK-k /Alapközössógek/ lettek* az AK-k vezetői /AK.V/ problémáikat teljes
nyíltsággal mondhatják el a FÓRUM-on, amely elsősorban határozathozó testület /kb. havonta ülésezik/. A KB irányítja a
munkacsoportokat is, melyeknek bármelyikőtök tagja lehet.
Az évenként megtartott kollégiumi küldöttgyűlés a legmagasabb
fórum - ezen minden AK 2 taggal képviselteti magát. Itt választjuk meg az uj KB-t, itt értékeljük az előző KB munkáját - beszámolóik, megfigyeléseink, tapasztalataink alapján. Ugyanitt kerül sor a legközelebbi feladatok kitűzésére is.
A KB minden diáktagjához 5 szoba tartozik. Ezek tagjaival
állandó kapcsolatot tartanak fenn, s igy a legkisebb problémára
is azonnal tudnak reagálni. Ha bármilyen nehézségetek adódna,
forduljatok hozzájuk bizalommal!
Mindaz, amiről itt szó volt, nem kis munkánkba került, de
mégsem elégedhetünk meg eredményeinkkel. Máris uj célt tüztünk
magunk elé: a "Kiváló Kollégium" cim elnyerését. Ehhez az kell,
hogy szakmai szempontból és szervezeti felépítésünket tekintve
még tovább haladjunk, még inkább közösséggé váljunk, és minden
kollégista tőle telhetően vegyen részt a kollégium munkájában.
Bővítenünk kell társadalmi kapcsolatainkat is: társkollégiumokkal,
kulturotthonokka^ a KISz-szel. Ehhez máris megtettük az első lé-
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páseket: felvettük a kapcsolatot a Szegedi Kenderfonó Gyárral,
megismerkedtünk munkájukkal, problémáikkal, egymás rendezvényeire meghivjuk egymást, joghallgató kollégistáink előadásokat tartanak náluk, segítjük KISz-munkájukat,stb.

De sok még a teendő. Hogy mi valósul meg és hogyan, az
Rajtatok, elsőéveseken is múlik. Friss ötleteitekkel, energiátokkal segítsétek a kollégium munkáját, hogy minél hasznosabban és kellemesebben teljenek el az itt töltött évek. Legyetek méltó folytatói a megkezdett munkának,

Szakács Edit

loouiru,

táttjÜunJk...

Az, hogy egyetemisták lettetek, nem kis megterhelést Jelent.
A kötelező órák, előadások látogatása, az ezekre való felkészülés ugyanis még nem minden. Aki csak ennyit tesz, sokmindentől fosztja meg magát, és az egyetemen eltöltött évek során nemcsak az a célunk, hegy minél jobb tanulmányi eredményt
érjünk el, hanem az is, hogy jó szakemberekké váljunk. Ehhez
pedig elengedhetetlenül szükséges a szakmai továbbképzés - vagy
ha ugy tetszik, az önképzés -, melynek számtalan formája, módja
van.

Itt csak kettőre: a tudományos diákkörökre és a szakkollé-

giumra szeretnénk felhivni figyelmeteket.Ha aktivan akartok bekapcsolódni ezek munkájába, érdemes jóelőre tájékozódni.
A BTK-n 18, a JTK-n kb.lo diákkör működik - a különböző szaktárgyakhoz kapcsolódva, vagy éppen attól függetlenül. A tudományos diákkörök célja, hogy az adott tudományág iránt elmélyültebben érdeklődő hallgatókat foglalkoztassa és hogy segitse
a kutatási módszerek elsajátítását.
A tagok a TDK-k révén bekapcsolódhatnak a különböző tanszékeken folyó tudományos munkákba, de feldolgozhatnak teljesen
önálló témákat is. Ezeket felolvassák a diákkör ülésein és közösen megbeszélik. A legjobbak pedig eljutnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is, sőt időnként a publikálás
lehetősége is megadatik.
A diákköri ülések nyilvánosak - hallgassatok meg párat, s amelyik
számotokra legérdekesebbnek tűnik, vegyetek részt Ti is munkájukban'
A TDK-k helyi megfelelője az egy éve kialakított szakkollégiumi
rendszer. Tagjai lehetnek mindazok a másodéves kollégisták, akik
jó tanulmányi munkájuk mellett társadalmi tevékenységet is folytatnak/ dolgoznak a kollégiumi munkacsoportokban, a kari és
egyetemi KISz-szervezetben/.
Az elmúlt egy évben a szakkollégiumnak 34 tagja volt. Tanulmányi átlageredményük e félév végén: 4,38. Hat - érdeklődés sze-

rintl szakcsoport működött: Modern műelemzés, Mai orosz nyelv,
Kriminálpszichológia, Pedagógia/bentlakásos

intézmények/,

XX.századi német irodalom, Magyar munkásmozgalom. A szakcsoportok munkáját a karokról felkért oktatók irányítják. A szakkollégium annyiban is több a TDK-nál, hogy a foglalkozások sürübV
ben, rendszeresebben vannak /heti 2 óra/, s sokkal nagyobb aktivitást igényelnek. Csak néhány példát említenénk meg a munka
formájára: a pedagógiai szakcsoport nevelőotthonokat, kollégiumokat látogat meg, s az ott szerzett tapasztalatokat a következő órákon feldolgozzák^ a modern műelemzési szakcsoport tagjai mai magyar költőknek olyan verseit vizsgálták meg több szempontból is, amelyeket eddig még nem elemeztek folyóiratokban.
A szakkollégisták a szakórákon kivül heti két órában valamilyen
idegen nyelvet is tanulnak - egyetemi nyelvszakjukon kivül.
Ezzel az a célunk, hogy később minél több nyelven tudjunk szakirodalmat olvasni.
A szakkollégistáknak a rendszeres órákhoz, az önálló kutató, tudományos munkához külön heljpóg, a magasföldszinti szakszemináriumi szoba áll rendelkezésűkre, magnóval, lemezjátszóval, Írógéppel, szótárakkal felszerelve, valamint a kollégium közel
14oo kötetes könyvtára is.
A tudományos munkában való részvétel eredményeit, tapasztalatait már az egyetemi évek alatt is kamatoztathatjátok. És
hogy a továbbiakban ez mit fog jelenteni, azt talán nem is szükséges ecsetelni.
Srankó Klára - Szakács Edit
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A karokon, a menzán, a koleszban egymást érik a különböző
meghívók, plakátok. Tudom, ugy érzitek, hogy a tanuláson kivUl semmire sem marad időtök. Azért higgyétek el, néha szükségetek lesz a kikapcsolódásra, és marad idő szórakozásra is.
Most csak a Móra Kollégium adta lehetőségek széles skáláját
szeretnénk bemutatni Nektek.
Hogy sorrendben haladjunk,kezdjük a kolesz háta mögött található kosárlabdapályával. Amíg a Jó idő tart, lehet itt kosarazni, tollasozni; ki-ki kedvére meríthet a kis pálya nagy
lehetőségeiből.
A kapun belül talán az alagsorral folytassuk. Van itt egy
úgynevezett játékterem és egy tornaterem. A tornateremben szőnyegek és bordásfal várja a karcsúságra vágyókat. A játékteremben gyakran sokat kell várakozni, mert itt igazi aportélet folyik. Fiuk, lányok ping-pongoznak, illetve osak ezt tennék,
mert a padon Ülőket is fűti a labdaéhség./Ütők és tollaslabda
felszerelések a sportfelelősnél kölcsönözhetők!/
Az alagsorban van a kollégium büszkesége, a Móra klub is.
Tavaly novemberben avattuk fel, és februártól a vizsgaidőszak
kezdetéig sikerrel működött. A program összeállításánál arra
törekedtünk, hogy lehetőleg minden érdeklődést kieleégitsünk.
Néhány programot hagy említsek meg:"Tiszatéj-est", Bach-est,
találkozó volt népi kollégistákkal, hazánkban tanuló indiai
diákokkal, stb.
Két televíziónk van: az egyik a magasföldszint! kultúrteremben, a másik a már emiitett klubban. A második TV megjelenését
különösen a nemdohányzók üdvözölték örömmel. Ugy gondolták,
régi vágyuk teljesül azzal, hogy megvalósítjuk a nemdohányzó
tévézést. Eddig ez még nem sikerült, de ha köztetek sok az
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antinikotinista, és ők is belépnek ebbe a csatába, talán siker
koronázza küzdelmüket. /Én a dohányosok táborába tartozom./
A képzőművészetet kedvelők betérhetnek a magasföldszinti
társaidéba, ahol gyakran rendezünk kiállitásokat. /A képeket,
batikokat a Tanárképző Főiskola hallgatóitól kapjuk./ De volt
már itt karikatúra-, fotókiállítás is.
Az első emeleten található a könyvtár.Könyvállományát ugy
próbáltuk összeállítani, hogy az minél jobban segítse a tanulást: lexikonod, szótárak, kötelező olvasmányok vannak itt
"minden mennyiségben". Amire még büszkék vagyunk: a folyóiratok.
A könyvtárba kb. 15 folyóirat jár, melyeket esténként ki is
kölcsönözhettek. Ugyancsak kölcsönzéssel juthattok hozzá a
lemezjátszókhoz, a lemezekhez is.
A tetőterasszal zárnánk a sort. Itt lebarnithatod azon
testrészedet is, amely a strandon nem hódolhat aziibolyántuli
sugaraknak.
Azt hiszem, az alagsortól a tetőteraszig minden pihenésre
és szórakozásra alkalmas zugot bemutattam - vegyétek őket
bátran igénybe 1

ORBÁN ÉVA
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OROSZ DOLGOZAT
összeállítva a "Mai orosz nyelv" cimü tankönyv II. és III.kötetének szókészlete alapján

Vajmi kevés gavallér van nálunk.
De az élelmes füzőkészitőnő mégis megismerkedett egy svájci portással- egy keritőnő segítségével.
Elhatározták, hogy összeházasodnak. A Határőrök napján, csütörtökön du. 2 perccel /^ 5 előtt tartották az esküvőt. Sok ismerőst
hivtak meg. Vendégeik voltak többek között: 3 táncosnő, 2 apáca,
12 szövőnő a fogyasztási szövetkezetből, néhány esztergályos és
megjelent 9 naplopó szerzetes is. A felsőoktatás ügyeivel foglalkozó bizottság is képviseltette magát.
Egyszercsak mindenki az ajtó felé forditotta a fejét. Megjelent
a mennyasszony bolyhos prémboában, telitalpu, fehér cipőben.
Mellette a férje mosómedve prémgallérral diszitett felöltőben és
mezitlábra felhúzott kalucsniban.
A vendégek rengeteg ajándékot hoztak: 3 dagasztóteknőt, 4 palacsintasütőt, 2 vizhordórudat, fél kiló olajpogácsát, s leendő
gyermekeiknek néhány csomag palavesszőt.
Egyszercsak a sógor felkiáltott:
"Éhes hassal nem lehet ám himnuszt énekelni I"
Hozzá is láttak a vacsorához. Az ünnepi fogásokat egy házsártos
özvegyasszony irányításával 6 fecsegő szakácsnő készítette.
A menü a következő volt:
előétel: osztriga
1.fogás: nyirfajdkakas-leves
2.fogás! borjuszegy dagadóval
3.fogás: marhavese
4.fogás: tarisznyarák
5.fogás: mákos derelye
Továbbá: volt ott még banán, földieper, aszaltszilva,na és persze
finom malaga bor és pezsgő.
Sajnos a vőlegény nem ehetett a sok finom ételből, mert diétás

koszton élt. így esik párolt gyökérzöldséget vacsorázhatott.
Vacsora után a vendégek rogyásig táncoltak. De a vőlegény
veaszőparipája a dimajáték volt, s egész este rá se nézett
a fíízőkészitőnőre. Az ifjú asszony igy kénytelen volt felszarvazni a férjét. Talált is egy bátor úszómestert, aki igy
biztatta: "Na, ne légy olyan nebántsvirág!" Nem kellett sokáig kérni.
Közben a férj mezitlábra húzott kalucsnijában halkan odalépett
hozzájuk és igy kiáltott'
"Te szemforgató szörnyeteg!"
És megölte a füzőkészitőnőt.
Mivel a városban a rendőrök annyian voltak, mint a szemét,
hamarosan azonosították a hullát, azután kivitték a temetőbe.
A vendégek nem mentek haza. Tovább folytatták a most már halotti tort.

összeállította*
Erdélyi Ágnes

ADU: ősmagyar kártyamüszó /ld. Halotti Beszéd:"odutta vola
neki a piros ászut...n/
ÁLTALÁNOS NYELVÉSZET: birémes álom
GÖDÖR: sörrel teli mélyedés a Lenin körúton /francia szakosok
Zsödörnek is ejthetik/
IRODALOM, PADLÓ: egyes tanárjelöltek szerint összetett a«ó
KATALÓGUSt találkozunk Philippinél!
KEDVENC NŐI NEVEK A HALLGATÓSÁG KÖREIBEN: Boris, Söris /vagy:
Borka, Sörke, Pálinka/
KORREFERÁTUM: szeresd felebarátodat! /azaz: ne húzd le a sárga
földig - te is fogsz még referálni!/
REFERÁTUM: transzformáció /azaz* mondatzsugoritás/
SZIGORLAT: nagyigényű súlymérték /duplán számit/
SZOC.SEGÉLYKÉRELEM A DÉKÁNHOZ: "Én irok levelet Magának.
Kell több? Nem mond ez eleget?"
TARTALOM ÉS FORMA EGYSÉGE: Spenót /A magyar irodalom története
c. kézikönyv 6 kötete/ - kivUl a forma, belül a tartalom
zöld
VIZSGA: a legintelligensebb szerencsejáték
ZÁRTHELYI: a KGST helyi specialitása / a tagok kölcsönösen segítik egymást; gazdasági kihatása: ettől függ az ösztöndíj/

-

II

-P0KLTUMUS2. VIZSGA -TANÍTÁS"

Már csak 480 óra áll rendelkezésemre az "utolsó dobás"-ig.
Ami, ha meggondolom, hogy 28 800 perc - sőt, ha másodpercekre
átszámolom - még,soknak is tűnik. Ennyi idő alatt rengeteget
lehet tanulni, de ha azt veszem, hogy 20 nap múlva államvizsgázok s vége az egyetemi éveknek - hát, akkor bizony kinos.
Talán azért mégsem ártana tanulni - egyesek szerint. Mert,
ugye, aki nem tanul, abból nem lesz ökör - legfeljebb csak tanár. S mivel a gyakorló iskolában már meg is szoktam a tanítást, öt év alatt meg némi tapasztalatot is szereztem a tanulás
terén - bár már csak 28 800 percem van! - kötelességemnek érzem, hogy örökiil hagyjam rátok, leendő gólyák, a tanulásról
szóló tanitásomat. /Milyen kár, hogy nincs szabadon választható téma az államvizsga tanitási óra anyagárólII1/
Nos! Mindenekelőtt áttekintést kell szerezni az anyagról.
Ennek legcélravezetőbb módszere az, hogy tegyük magunk elé az
előadáson irt /vagy mások által indigóval Íratott/ vázlatokat gondosan kiszelektálva belőlük az oktató két gondolatjel közötti
szünetében irt bökverseket! - mellé tesszük a jegyzetet, a tankönyvet és a kötelező irodalom köteteit. Aztán felülről lefelé,
szigorúan slévizavé tekintsük át az egészet. Ha ugy vesszük
észre, hogy látóhatárunkat túlságosan kiszélesiti /különösen
szigorlatkor ügyeljünk rá/, akkor vegyünk el belőle /először a
kötelező irodalmat, majd a tankönyvet, stb visszafelé/. Miután
vizuálisan, szemtengely ferdülés nélkül képet alkottunk az
anyagról, elkezdhetjük a részletes - nemi - tanulást. Meg -nem!tanuljuk az anyag gerincét, a részösszefüggéseket s az összes
lényegtelen lábjegyzetet.
Mégpedig ugy, hogy a könyvet kézbevéve szemünkkel követjük
a betűket, egymás után - lehet felülről lefelé is, csak azt ne
feledjük el, hogy a sor vége után másik sort kezdjünk. /Nem
fontos feltétlenül a következőt, az anyagok többsége amugyis
nélkülözi a folyamatosságot és a logikus felépitést.../
Rendkivül fontos továbbá, hogy arra koncentráljunk, amit éppen
csinálunk. A tetőteraszon történő-napozás közben semmi esetre
se tartsunk könyvet a kezünkben /főleg nagyalakú jegyzetet ne/,
ne irjunk puskákat, mert ezen tevékenységek gátolják az egyenletes leégést. No, nem a vizsgán! Ott többnyire meg vagyunk

mentre, akkor, ha a félév során sikerül három-négy célirányos
kérdést oktatónknak szegeznünk /a cél természetesen arra irányul, hogy képes felünket megjegyezze és a vizsgán eszébe Jusson, hogy nekünk szoktak az anyaggal kapcsolatos problémáink
lenni, ergo, rendszeresen tanuló, rendes gyerekek vagyunk/.
Ugyanezen célból járjunk előadásokra, szemináriumokra és konzultációkra!
Persze, néha /de leginkább többnyire/ azért lazsálhatunk
egy kicsit - mert az köztudott ugyebár, hogy az egyvégtében
végzett, megfeszített munka káros a fejlődő szervezetre. Meg
hát, a tankönyv sem krimi, hogy ne tudja letenni a diák - főleg, ha előre tudja, hogy a gyilkos csak a tanár lehet. Hogy
melyik mennyire az, s hogyan lehet megakadályozni a diákra
irányuló végzetes merényletét, azt sajnos most nincs időm leírni nektek /mert már csak 479 órám van és tanulnom kell/, a
leírhatatlan tettekről úgyis mesélnek majd a felsőbbévesek
- csak meg ne ijedjetek: mert végveszélyben még mindig segíthet a tanulás /természetesen csak a fent leirt módon/f
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ZSEBATLASZ HELYETT

Í.Móra Ferenc Kollégium
2."Rózsa Ferenc augárut" buszmegálló
3."Móra Park" buszmegálló

4.Dugonits tér; Központi Egyetem /Egyetemi Könyvtár, Egyetemi
Pártbizottság, KISz Bizottság, Szegedi Egyetem
Szerkesztősége/
5.Ady tér; Bölcsészettudományi Kar
6.Menza /Hősök Kapuja/
7.Széchenyi tér, buszmegálló
8.Széchenyi tér
9.Állam- és Jogtudományi Kar
10.Jegyzetellátó
11.Tisza Áruház

E számunk szerzői: Döbrönte Zsuzsa volt V.or.-ném.
Erdélyi Ágnes Ill.magy.-or.
Orbán Éva Iv.joghallg.
Srankó Klára V.or.-ném.
Szabó Magdolna, a Szegedi Egyetem felelős
szerkesztője, mint vendég
Szakács Edit V.magy.-or.
Szóbei Eszter V.magy.-ném.
A rajzokat készitette: Polgár Mária IV.or-fr.
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Т.к. i Dr. Rác« János rektőrhely ettea
Kééiül* a JÁIS eokeioroeltó műbeléében
Engedély SEáai З00/7З., Méreti A/4
Példányeiámt 12o f.Y.i Lengyel Gábor

