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A^.1 övő évi beiskolázás sikeréért.
Az idei beiskolázási munkánk általában sikerült, de helysnkínt még.
mindig nem voltpjik eléggé éberek és
követtünk ei hibakat„ Hp.g-y"a következő évre mé jobb munkát végezhessünk, már most hozzá kell fognunk
az előkészítéshez.
A Bölcsészeti Karon intézetenként
beiskolázási felelősöket,neveztek ki
az intézetek igazgatói. Ok .gondoskodnak az osztályfőnökökkel karöltve arról, hogy hallgatói2ik levelet Írjanak a Kar beiskolázási területéhez
tartozó középiskolák DISZ szervezeteihez,melyben felhívják figyelmüket
a tanári pál^a jelentőségére A tanszemelyzet" tagjai a szakvezető tanárokat keresik íel leveleikkel, a kérik őket arra, hogy segítsenek munkás
és paraszt származású végző hallgatóik egyetemünkre való irányításában.
A történeti intézet munkatársai az
elmúlt héten aár több ilyen levelet
juttattak el az iskolákhoz.
Ugyancsak az elmúlt héten a beiskolázás előkészítésére a Tanulmányi
Osztály káderese látogatást tett töbt
dunántuli középiskolában. Brigádokat
szervezünk hallgatóink spáráiból, s
ők látogatnák majd meg a bölcsész
karra i'i mtkező középiskolásokat,
hogy lássák az egyetem szeretettel
várja őket.
Komáromi István.
Zienemüvés ze ti Szakiakola.
A Szegedi Állami Zeneművészeti
Szakiskei- Disz szervezete az 195253-aa tanévre vállalta ? hogy felveszi
a kapcsolatot a szegedi ül.emekke 1 <
Amikor a Disz szervezetben falvetődött e-', a gondolat, egyet len cél volt
szemünk előtti a 3ze>caalista zenekuitúrát minél szélesebb dolgozó
tömegek közé vinnie
Ez a kezdeményezésünk igen nagy
visszhangra talált. Nap nap után érkeztek hozzánk a levelek, amelyekben a dolgozók kérték, hogy látogassuk m e ő k e t ,
Most a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom 35.évfordulóján az újszegei! Láfagyarban, Szalámigyárban, a
Szegedi Kenderfonógyárban, a Szegedi gyufagyárban szerepeltünk. Az
elkövetkezendő időkben feladatul
tüztük ki, hogy ezt a kapcsolatot
még jobban elmélyítjük az üzenek
és a Zeneművészati S^aklsk-J.között.
Papp Sándor
Disz titkár.

A Pedagógiai Faiskola tervszerű
gazd^Tko Vl-за az oktatómunka
sz elgals tában."
Főiskolánk tervszerű oktató-nevelő munkáját nagyban elősegíti és
mindenkor kiegészíti jól felépített
gazdasági tervünk.
Kormányzatunk minden évben biztosítja a jó munkához szükséges anyagiakat. Jutalmak, jóléti juttatások, vegyszerek, pályadíjak,könyv,
folyóirat stb.-re 1951-ben 99!9 í\
1952.-ben 49.5
1953-ban 18.8
os emelkedés tapasztalható az előző
évihez. Mindez azonban nem éreztetné hatását, ha nem haaznáinánk ezt
ki a legmegfelelőbben. Célunk azy
hogy egyenletesen fejlesszük szertárainkat és megteremtsük azt a szilárd gazdasási alapot, mely szocialista neveldmunkánk elcbbrevitelet
előaegiti. Gazdasági vezetőnk már
az évi költségvetés elkészítésekor
ugy tervez - az egyes tanszékvezetők kérését meghallgatva, az állami vezetéssel éryetertésben - hogy
p.z egyes alrovatokra előirányzott
összegek az évvégén tervbevett célkitűzéseinket eredményezzék. A beütemezett összeget mindenkor fel
is használjuk, póthitellel nem
dolgozunk^ Mindez azt" igazolja,
ЕоЗту"tervezerűen -1 olgozva,lehet jc
és eredményes munkát végezni.
Lerner Károly igaZg.
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К u 1 t u r __h__i_r__L
Kultúrműsorral köszöntötték az I.
sz.Gyakorlóiskola úttörő leánypajtásai bevenűlo újoncainkat. A honvéd rajgyülések alkalmával pajtásaink nagyon megszerették a Néphadsereg katonáit.
Örömmel adták vissza a pajtások
a honvédek látogatását, hogy kultúrműsorral kedveskedjenek a bevonuló
újoncoknak.
Iskolánk kulturcsoportja tavaszos derűvel, nagy lelkesedéssel
igyekezett a Kossuth laktanya felé.
hegy Fagyéjav ifjú hőseit a velük
egyidős komszomolokat, pionírokat
megelevenítsék. A szép és megtisztelő. feladat, hogy az áldozatos
hazaszeretet, a hősi helytállás
példaképeit, a Néphadsereg ifjú
tagjai előtt szólaltassák meg,hagy
hatással volt a gSínjátszó gárdára.
Kelemen Istvánné
igazgató.
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