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nap, május első 
vasárnapja — 

ünnep. 
Az első kimondott szó 

ünnepe. Mama. Mama 
— ez a szó a biztonsá-
got jelenti. Védelmet, 
meleget, ételt jelent. 
Szeretetet jelent. Csóko-
kat, becézést, simoga-
t á s t Mama ott ült mel-
lettünk, amikor este le-
feküdtünk, reggel ő köl-
tött bennünket s néha 
a reggelit is odahozta 
az ágyunkhoz. Mama 
megvarrta a nadrágun-
kon a szakadást, kiva-
salta az ingünket cuk-
rott vett, mindig azt a 
cukrot, amelyiket mi 
akartuk, aztán könyve-
ket vett és mozijegyet 
és ő adta a zsebpénzt 
és ő takargatta-titkol-
ta apróbb-nagyobb vét-
keinket később. 

Mama nézett utá-
n u n k amikor indultunk 
érettségizni és ott állt 
a kapuban és nézett az 
ú'lomáson a vonat után, 
"-•'•iker elindultunk 

ajubb át'.omások, egye-
tem, főiskola, i'::errek — 
az élet felnőttebb ú'lo-
másai felé. 

Május első vasárnapja 
a levél ünnepe. A le-
vélé, amelynek írását 
már egy hete halogat-
tuk. Nem értünk rá, ál-
mosak voltunk este. 
S megírjuk: jaj , vigyázz 
magadra, Mama, ne dol-
gozz már annyit, pihenj, 
van időd, nem kell már 
ránk főzni-mosni-takari-
tanL Felnőttünk és . . . 
Igen, már útban van a 
gyerek, a Te unokád. 
Lacivera lesz, vagy Ti-
bizsuzsi, vagy; és úgy 
neveljük, ahogy Te ne-
veltél bennünket 

S a virág ünnepe, amit 
Néked viszünk és az 
ölelésé, a csókoké. Az 
anyák ünnepe, akik dél-
után leülnek kicsit még 
egyszer előveszik a le-
velet, megnézik a dísz-
táviratot óvatosan jön-
nek-mennek a szobában, 
mintha a mi álmunkra 
vigyáznának. Az anyá-
ké, akik büszkén be-
szélnek rólunk. Mindig 
büszkén, még akkor is, 
ha sajog bennük a fá j -
dalom, amit mi okoz-
tunk Nekik 

Mert az anyák ezen 
a napon is gyermekeiket 
ünneplik 

Naneyba levél helyett 
Levélre levélben kellene 

válaszolni. De vannak leve-
l ek amikre felesleges, vagy 
nem érdemes, vagy éppen 
lehetetlen válaszolni. Mit ír-
hatna például a Szegedi 
Egyetemi Színpad kollektí-
vája a Nancyban zajló nem-
zetköz* diákszínjátszó feszti-
vál ' ?ző bizottságának 
közelmúltban érkezett levelé-
re válaszul? A levélben min-
den indoklás, minden tény-
szerű magyarázat nélkül az 
á l l t hogy a rendező bizott-
ság nem tudja fogadni a 
Szegedi Egyetemi Színpad 
együttesét a fesztiválon, 
hogy sajnálattal lemondja a 
szegedieknek szóló meghí-

vást. S a j n á l a t t a l és 
minden magyarázat nélkül. 

Mit lehet erre a levélre 
válaszolni? 

Az együttes több mint fél 
éve minden erejével, szív-
vel-lélekkel s nagy becsvágy-
gyal készült erre a szerep-
lésre. A csoport ismét közös-
séggé kovácsolódott s ala-
k u l t formálódott az elő-
adás: a „Tűvétevők" és a 
„Variációk". Nehéz munka 
volt — a pantomim mű-
fa ja eddig ismeretlen volt az 
együttes számára. S meg 
kellett találni Illyés Gyula 
középkori vásári komédiák, 
népi játékok hangulatát és 
eszközeit idéző művének 

Harhov, Odessza. Lvov 

Nyárra szóló szerződések 
A KISZ KB és a Kamszo-

mol között megállapodás 
alapján a József Attila Tu-
dományegyetem három szov-
jet egyetemmel bonyolít le 
idén nyáron építőtábori cse-
rét. Legtöbb diák Ukrajna 
második legnagyobb városá-
nak, Harkovnak építőtálborá-
ba utazik nyáron, Odesszá-
ba és Lvovba tizenöt-tizenöt 
szegedi egyetemista hivata-
los. A szerződések aláírásá-
ra először a harkoviak ér-
keztek Szegedre április 24-
én. V. V. Anyiscsenko és 
G. V. Koszmacsevszkij elv-
társ két napot töltött váro-
sunkban és 26-án este a 
JATE KISZ bizottságán dr. 
Tóth Lajos titkárhelyettessel 
kötötték meg a szerződést. 

A megállapodás alapján 
a két egyetem húsz diákot 
küld nyáron egymás építő-
táboraiba 36 napra. Ebből az 
egyetemisták 28 napot tölte-
nek munkával és hét napig 
pihennek. A szegediek Har-
kovban lakóházakat és tan-
intézeteket fognak épteni, a 
harkoviak Szegeden az elő-
ző évhez hasonló építőtá-
borban dolgoznak lakóházak 
építésén. A magyar egyete-
misták július 16-án érkeznek 
a tervek szerint a szovjet 
egyetemi városba és augusz-

tus 12-ig dolgoznak, majd öt 
napot egy Donyec melletti 
sporttáborban, illetve kettőt 
Kijevben töltenek. 

A harkovi diákok július 
23-án érkeznek meg Szeged-
re és augusztus 19-ig lesznek 
építőtáborban. Ezután öt 
napig egy Duna parti tá-
borban, két napig Budapes-
ten pihennek, szórakoznak a 
szovjet vendégek 

stílusát is. Nehéz volt, de 
amatőr szinten sikeres volt 
a fáradozásuk; Illyés Gyula 
— mint előző számunkban 
megírtuk — szegedi tartóz-
kodása alatt megnézte a fő-
próbát és elismerően szólt 
az együttes munkájáról. 

A Művelődésügyi Miniszté-
rium a fesztiválon való rész-
vételre érettnek és alkalmas-
nak találta a Szegedi Egye-
temi Színpad előadását. 

A társulat tagjai izgatot-
tan készülődtek már az útra, 
amikor jött ez a sajnálkozó 
levél. Rosszul esett? Igen, 
rosszul esett. Nemcsak az 
utazni készülő kollektívá-
nak, de egyetemünknek is, 
de minden magyar egyete-
mistának is. Rosszul esett, 
mint ahogy rosszul esik az 
igazságtalanság, az oktalan 
megkülönböztetés, vagy épp 
az eszközeiben nem válo-
gatós politikai provokáció. 
Ml van a Szegedre érkezett 
szűkszavú levél három sora 
mögött? Nem t u d j u k 

Válaszként ennyit el kel-
lett mondanunk 

Tiltakozunk! 
AZ EURÓPAI kultúra ősforrrása és hajdanvolt 

bölcsője most torzszülöttet ringat. Az ősi Hellász, a 
demokrácia szimbóluma most olyan útra lépett, amely-
nek métereit erőszak és pusztítás fizikai és lelki ter-
ror jelzi s amely a fasizmushoz vezet. 

Je lképek! . . . Jelképes értelme van annak is, hogy 
a hőst, aki annak idején letépte az Akropoliszról a 
német fasizmus gyűlölt lobogóját, ez az újsütetű fa-
siszta rendszer most megölni készül. Manolisz Glezoez 
élete veszélyben van. Ismét veszélyben. 

S nemcsak az ő élete! Hetedfélezer embert, becsü-
letes, gondolkodó és meggyőződéséhez ragaszkodó gö-
rög hazafit börtönöztek be a katonai terror első nap-
jaiban. Kommunistákat és nem kommunistákat egy-
aránt. A volt miniszterelnök, a polgári radikális Pa-
pandreu és fia élete éppúgy veszélyben van, mint a 
kommunista Glezoszé. 

Mint a történelem során már annyiszor, itt is a 
ta la já t vesztő, idejét múlt s elöregedett államvezetés 
folyamodott most utolsó eszközként az önkényhez, az 
erőszakhoz, hogy széttiporja, elrettentse ellenzőit, a jö-
vő ú j út ja i t keresőket. Konstantin király régi s bevált 
recept szerint járt el. A világ haladó közvéleményét 
azonban nem tudta megtéveszteni. S ez a közvéle-
mény most egy emberként kiált s tiltakozik a görög 
újfasizmus, a katonai terroruralom tervezett s készülő 
gaztettei ellen. 

TILTAKOZUNK a görög hazafiak jogtalan bebör-
tönzése ellen s követeljük szabadonbocsájtásukat. Bo-
csássák szabadon a görög nép hősét, Manolisz Gle-
zoszt! Adják vissza a görög népnek az elorzott alkot-
mányos jogokat! 

A magyar dolgozók százezrei fejezték kl felhábo-
rodásukat a görögországi események miatt. A Szegedi 
Orvostudományi Egyetem a József Attila Tudomány-
egyetem és a Szegedi Tanárképző Főiskola oktatói, 
dolgozói és hallgatói tiltakozó táviratot küldtek a Gö-
rög Nagykövetséghez: a táviratokban követeljük Ma-
nolisz Glezosz és társai szabadonbocsájtását, a terror 
megszüntetését és az alkotmányos rend helyreállítá-
sát Görögországban. Emlékezve a német fasizmus-
nak az egész világot végveszélybe sodró rémtetteire, 
tiltakozunk a fasizmus eszméjének és módszereinek 
mindenféle újraéledése ellen. Tiltakozunk, a béke, a 
haladás eszméiben hivő embermilliókkal együtt hallat-
va szavunkat 

Szakszervezeti kongresszus előtt 

Dr. Julesz Miklós 
akadémiai 

levelező tag 
Dr Julesz Miklós egyetemi 

tanárt, a Szegedi Orvostudo-
mányi egyetem I. számú Bel-
gyógyászati Klinikájának 
igazgatóját a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező 
tagjai sorába választotta. 
Ez alkalomból szívből kö-
szöntjük Julesz professzort 
városunk ú j akadémikusát. 

A nemrég megválasztott szakszervezeti 
bizottságok egy jelentős esemény jegyé-
ben kezdték meg munkájukat . A Tanár-
képző Főiskola szakszervezeti bizottsá-
gának is fő feladata a júniusi VIII. Or-
szágos Kongresszusra való felkészülés. A 
tizenhárom Csongj-ád megyei küldött közt 
van Halász Tibor is, a főiskolai szakszer-
vezeti bizottság titkára, akivel a szak-
szervezet terveiről, feladatairól beszél-
gettünk. 

— A legközelebbi feladatok egyike a 
kongresszusi beszámoló anyagának meg-
vitatása. Ez minden bizonnyal jól fog si-
kerülni, hiszen alapszervezeteink a válasz-
tásokon jelentősen megerősödtek Növeke-
dett a párttagok száma a vezetőségekben, 
és sok olyan embert sikerült megnyer-
nünk a szakszervezeti munkának, akinek 
tekintélye segítségünkre lehet a munká-
ban. A jövő évi feladat ezekre az elő-

nyökre alapozva az alapszervezeti tevé-
kenység javítása lesz, a szorosabb tömeg-
kapcsolatok kiépítése. Szeretnénk elérni a 
táradalombiztosítási tanács demokratiz-
musának fokozását. Az elmúlt években 
részeredményeket értünk el a munkaru-
hák, öltözők és más szociális követelmé-
nyek kiharcolásában, de ez csak az első 
lépcsőfok volt számunkra az érdekvéde-
lem területén. Folytatni fogjuk a fizikai 
dolgozók ideológiai továbbképzését a jól 
bevált beszélgetéses formában. Bár a kere-
teket feltétlenül bővíteni kell, céljában és 
módszereiben változatlan marad ez a fon-
tos munka. S nem világraszóló eredmény, 
de a szokásos nyári üdültetések mellett 
nagyon örvendetes hír az is, hogy nyárra 
elkészül a főiskola strandkabinja. Ha — 
fejezi be a beszélgetést mosolyogva — ad-
dig levonul az árhullám a Tiszán. 

F o e l f o 
A Bőrklinika laboratóriu-

mába kacskaringós út vezet 
It t éppígy eltévedne az is-
meretlen, mint sok jószándé-
kú találmány a bürokrácia 
útvesztőiben. Én is eltéved-
nék, ha nem lenne kísérőm, 
a házigazda: dr. Kocsis 
György. Ö már isimeri a já-
r á s t 1957. óta dolgozik itt 
és találmánya, amelyért áp-
rilis 4-én megkapta a „Ki-
váló feltaláló" kitüntetést, 
sem öregebb hét évnél. 

— Barátommal, dr. Jákó 
János orvossal készítettük 

el a prototípusát annak a 
gépnek, amelynek kísérleti 
nullszériáját most gyártot-
ták le Budapesten. A talál-
mány kialakításának ide-
jében aaért foglalkoztatott 
bennünket egy preparatív 
elektroforetikus készülék 
megtervezése, mert ma a 

kutatómunkában már nem 
csak analizál az ember, ha-
nem teljesen tisztán állít elő 
preparatív anyagokat A kli-
nikai kémiában is ez a hely-
zet. De míg máshol felírnak 
egy készüléket és megren-

delik, nálunk hiányzott a 
megfelelő gép, tehát konst-
ruál tunk egyet. A „Foelfo"-t 
— ez a hivatalos neve — 
amerikai francia, és angol 
irodalom alapján szerkesz-
tettük, de hivatalos véle-

mény — például a pesti 
szerves kémiai intézet a 
használatukban levő nyugat-
német géppel hasonlította 
össze ezt — szerint sok vo-
natkozásban jobb a nyugati 
márkánál. 

Nézem a fényképet Mo-
dern vonalú, gyönyörű gép 
a „Foelfo". Százhatvanezer 
forint értékű gép. Világpiac-
ra való. Nyert vagy hat 
aranyérmet Jár t Lipcsében, 
Moszkvában . . . Most a null-
szériánál tart. Majd vélemé-
nyezik, aztán aláírják a szer-
ződést a feltalálókkal. S ha 
majd gyártani kezdik akkor 
térül meg a belefektetett 
munka anyagilag is meg-
konstruálóinak, akik nem 
tízezreket kaptak ezért most 
jutalmul, hanem a társada-
lom háláját kifejező szimbó-
lumként a „Kiváló fel-
találó" ki tüntetést 

Tízezrek hallgatták május elsején délelőtt a Széchenyi téri 
nagygyűlés szónoka, Apró Antal, a Minisztertanács elnök-
helyettese ünnepi beszédét. A tömegben ott voltak intéz-
ményeink professzorai, oktatói, dolgozói és ifjúsága. A 
nagygyűlés után a késő esti órákig szórakoztak az újsze-
ged! ligetben a szegedi dolgozók a nemzetközi munkás-

osztály nagy ünnepén. 



Eredményes 
seregszemle 

Április utolsó napjaiban súlyos testi sértés, segély-
a szegedi JATE Állam- és nyújtás elmulasztása és sze-
Jogtudományi Karának mélyi tulajdon sérelmére el-
rendezésében bonyolították követett lopás. A 12 részt-
le a II. országos ifjúsági jo- vevő közül 11-en vádbeszé-
gásznapokat. A találkozókon det mondtak, ugyanis a té-
a budapesti és pécsi állam- ma védőbeszéd szempontjá-
és jogtudományi tánskarok ból hálátlan volt. Az első 
küldöttein kívül Jugoszlávi- helyen holtversenyt állapí-
ából a Novi Sad-i egyetem tottak meg Szitás Benedek 
joghallgatóinak 15 főnyi cso- (Szeged) és a pécsi Papp 
portja, Bulgáriából pedig Mariann között Mindketten 
a szófiai „Ohrida" egyetem vádbeszédet mondtak. Este 
háromtagú küldöttsége vett ismerkedési est volt. Éltkor 
részt Az így nemzetközivé rendezték meg a Ki mit 
szélesedett találkozó nagy tud?-ot is. A három kategó-
sikerrel zajlott le. ria közül kettőben hazai 

Az idei jogásznapok leg- győzelem született: vers-
nagyobb pozitívuma kétség- mondásban Nagy Endre lett 
kívül az, hogy a rendez- az első, míg a vegyes mű-
vények a jugoszláv és bol- sorok közül holtversenyben 
gár joghallgatók részvételé- Pazár László fakírmutat-
vel nemzetközi méretűvé vánnyal győzött. Megválasz-
váltak. Ez pedig ú j távla- tották a szépségkirálynőt is: 
tokát nyitott a fejlődésben, a másodéves szegedi Szeke-
meghatározta a továbbhala- res Kati fejére került a „ki-
dás ú t j á t A cél: hagyomá- rálynői korona". Feltétlen 
nyossá tenni a szegedi jo- említésre méltó, hogy a Sze-
gásznapokat ismertté és gedi Orvostudományi Egye-
vonzóvá nemcsak az orszá- tem zenekara szolgáltatta a 
gon belül, hanem külföldön zenét és nagy sikerrel sze-
is. Az idei tapasztalatok azt repelt a szintén orvosegye-
mutatják, ez a célkitűzés a temi tánccsoport is. 
sikeres megvalósulás felé Másnap délelőtt a civl-
halad! A külföldi fiatalok lisztika köréből jogesetmeg-
minden gesztusa azt sugároz- oldási verseny volt. A meg-
ta, hogy a hasonló társadal- adott probléma ingatlan bir-
mi berendezkedésű államok tokba bocsátásának kérdése 
egyetemistái könnyen meg- és állam javára való ma-
találják az összhangot, jól rasztalás vol t Az írásbeli 
megértik egymást . elődöntő 7 legjobbja került 

De nézzük csak részlete- döntőbe, ahol már szóban 
sen, mi is történt a jogász- folyt a vetélkedés. Előttük 
napokon? élőben lejátszották a pert és 

27-én, csütörtökön délután ezután kellett megoldani 
2 órakor a kar nagytermé- marasztalás és bírói ítélet 
ben került sor az ünnepé- formájában. Ezen a szegedi 
lyes megnyitóra. Ezen részt ek közül második helyezés 
vett a Művelődésügyi Mi- született: Tóth Tihamér ré-
nisztérium képviseletében vén. A két sportág verse-
dr. László Tivadarné, a mi- nyei közül a szegediek asz-
nisztérium tudományos osz- taliteniszben szerepeltek 
tályának főelőadója, a társ jobban, a csapatversenyen 
állam- és jogtudományi ka- kívül Fenyvesi az egyéni 
rok küldöttségeinek vezetői versenyt is megnyerte Sze-
— dr. Király Tibor, az EL- ged számára. A labdarúgás-
TE Állam- és Jogtudományi ban azonban a pécsiek mö-
Karának dékánja és dr. gött meg kellett elégedniük 
Földvári József, a pécsi Ál- a hazaiaknak a II. helyezés-
lam- és Jogtudományi Kar sel. Az esti szellemi vetél-
büntetőjogi tanszékének do- kedőn viszont sikerült visz-
cense —, valamint a ven- szavágni: a Bodnár—Luczi— 
déglátó kar oktatóinak kép- Pálfai—Szabó_ P.—Zámbó 
viseletében dr. Kemenes Bé- összeállítású szegediek meg-
la dékán, dr. Antalffy előzték a pécsieket. 
György, a megyei párt-vég- Szombaton rendezték meg 
rehajtóbizottság tagja, a kar a szakszövegfordítást. Az 
professzora és dr. Papp lg- oroszról magyarra kategóri-
nác, a kar MSZMP-szerve- ában Apáthi István (Sze-
zetének titkára. Dr. Kunos ged) 'e t t a legjobb, míg né-
József adjunktus, a szervező metről magyarra kategóriá-
bizottság elnökének felkéré- ban Berethalmi harmadik 
sére dr. Kemenes Béla dé- lett. Délután ünnepélyes 
kán nyitotta meg a II. i f jú- eredményhirdetést tartottak, 
sági jogásznapokat. este pedig a Ki mit tud?-

A megnyitó után rendez- °sok adtak műsort, majd 
ték meg az első szakmai ve- tánc zárta be az idei jogász-
télkedőt. A büntetőjogi tan- napokat, 
szék rendezésében perbe- Valamennyi résztvevőtől 
szédversenyre került sor. A így búcsúzunk: Viszontlá-
probléma, amiről a beszédek tásra jövőre! / 
elhangzottak halált ek»w5 REIGL ENDRE 

Kollégiumi napok 
a főiskolán 
Emlékezés Leninre 

. Szem 
János 
főiskolai 
igazgató 
megnyitja a 
kollégiumi 
napokat 

^ d r e y 

A kollégiumi napok meg-
nyitójának méltó előzménye 
volt a Tanárképző Főiskola 
dísztermében rendezett Le-
nirr ünnepség. Zsúfolt né-
zőtér előtt léptek dobogóra 
április 22-én a főiskola 
hallgatói, hogy Theodor Drei-
ser szavait idézve mondják 
el a ma is emlékezetes mon-
datot: „Lenin és szovjet 
állama győzni fognak." Az 
orosz szakosok állították 
össze ezt a műsort, rendezői 
és szereplői valtak az ün-
nepségnek: dalokat és ver-
seket tanultak, hogy így 
köszöntsék a Lenin-évfordu-
l ó t 

A szovjet himnusz után 
Lenin hangja szólalt meg a 

magnetofonról aláfestve a 
Sáfrány Klára szavalta Ma-
jakovszkij-verset majd a 
„Proska levele Leninhez" cí-
mű elbeszélés hangzott el. 
A nagy orosz forradalmárról 
szóló idézetek után Fülöp 
János mondott ünnepi be-
szédet Arról a Leninről be-
szé l t aki megszervezte az 
ú j típusú pártot, akinek 
min t Marx tanítványának 

volt bátorsága és tehetsége 
az egyes tételek kiegészíté-
sére, akinek neve ma is ott 
van korunk nagy szabad-
ságmozgalmainak zászlaján. 

A műsort Csepeli Szabó 
Béla „Lenin visszatér" című 
verse zárta. 

Gondolatok színekben, 
fehérben-feketében. 
Dr. Szendrey Jánosv 

a Tanárképző Főiskola igaz-
gatója nemcsak megrende-
zésükben, de színvonalukban 
is kifogástalan kiállításokat 
nyitott meg a Semmelweis 
utcai kollégiumban a kollé-
giumi napok alkalmából 

április 22-én délután. A rajz-
szakosok immár hagyomá-
nyos kiállításán klasszikus, 
a foto- és kézimunka kiállí-
táson jazz-zene adta meg 
az alaphangulatot a művek 
szemléléséhez. A rajzkiállí-
tás legeredetibb és legérté-
kesebb festménye a három 
arcból izommá változott szen-
vedéseket kibontó Variációk, 
Matkó Katalin alkotása. Má-
sik képe, a Fésülködő ugyan-
ilyen színvonalon, de talán 
nem ilyen erős expresszivi-
tással hívja fel magára a 
f igyelmet Zoltánffi István 
kollekciója ezúttal is — sok-
szor gondolati szecessziót su-
galló — sokoldalúságával 
tűnik ki. Tudatos látomásai 
a modern kulturáról valló 
képének középpontjába 
Brancusi az alvó múzsa cí-
mű szobarfejét festi) ellené-
re is sok önkéntelenül átvett 
hatás olvasható ki vonalai-
ból. Megérdemlik a figyelmet 
Stéhlik János különös gö-
.csörtű fái, Küszler Antal 
aktrajza, a nagyon tehetsé-
ges Cseh Éva és Gyémánt 
Lászlóné művei . Előbbitől 
Lány vázával című alkotása 
és a ceruzarajzok, utóbbitól 
az önarckép mondható kü-

I lönösen sikerültnek. A kiál-
' Utás érdekes színfoltjai Raj-i 

Három kiállítás dicsérete 
na Katalin sokakat meg-
hökkentő - fotomontázsai, 
amelyek egy eredeti tehet-
ségre hívják fel a figyelmet. 
Kevés képével — például az 
Arácson éjjel cíművel — is 
felhívja magára a figyelmet 
Égető Mária. 

Az emeleti társalgóban 
rendezték meg a kézimunka 
és fotókiállítást. Sajnos, a 
fényképek elég zsúfoltan és 

magasan helyezkedtek el a 
három falon, de így is első 
szempillantásra nyilvánvaló-
vá l e t t hogy ismét a rend-
kívül tehetséges Szávay Ist-
ván kollekciója a legjobb. 
Versenyben és versenyen kí-
vül. Különösen művésziek 
Fekete éjben, Erdő és Fák 
című fotói. Második díjat 
nyert Hetyei Sándor Egyet-
len támasz című képe, amely-

nél nemcsak a sportfotói, de 
más kiakasztott alkotásai is 
jobbnak tűnnek. Gombos 
Mária Kompozíció-ja kapta 
a harmadik díjat. 

A kézimunka kiállításon 
szép és ízléses raff ia és hor-
golt terítők, díszgyertyák és 
kardigánok között válogat-
hattak a nézők. Itt ugyani« 
a közönség szavazott 

A kollégiumi napok kiállításai közül különösen a „51 lá-
togatók között volt nagy sikere a kézimunka-kiállításnak. 
Kepunk a kiállítás horgolt terítőinek egy kollekcióját mu-

tat ja be. 
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Elgondolkodtató 

Az egyik legsikerültebb, legizgalmasabb eseménye volt a 
szegedi ifjúsági jogásznapoknak a szellemi vetélkedő. Ké-
pünkön: a győztes szegedi csapat tagjai közül hárman. 

Hattérben a vetélkedő „ver senymestere" dr. Bíró János 
tanársegéd. 

'A Szegedi Orvostudomá-
i nyi Egyetemen hallottuk a 

következő elgondolkodtató 
históriát. 

Történt, hogy meghívás 
érkezett Franciaországból az 
egyetemre több éves tanul-
mányútra. A meghívás 
alapján olyan 28—30 éves 
fiatal oktatóra, tudományos 
munkatársra lett volna szük-
ség, aki a rákkutatás té-
makörébe vágó tudomá-
nyos munkával , foglalko-
zik s aki — beszél, tud 
franciául, vagy angolul. 

Megkezdődött a váloga-
tás. Akadt fiatal oktató 
nem is egy-kettő aki tu-
dományos munkája, érdek-
deklődése és megjelent 
publikációi alapján jogosult 
lehetett volna a többéves 
tanulmányútra. Emberi ma-
gatartásuk, politikai meggyő-
ződésük is megfelelő volt. 

Csak éppen a — nyelv-
tudás. Azzal volt baj. Pá-
lyázni pedig csak így le-
hetett. A kínálkozó lehető-
ségről — szégyenszemre — 
le kellett mondania orvos 
egyetemünknek. S vajon 

hányszor fordult már elő, 
hogy egyetemeinkről, s az 
ország más egyetemeiről 
külföldre kerülő fiatal tu-
dósok, kutatók nem jutottak 
semmire, úgy viselkedtek, 
mint a süketnémák, a hi-
ányzó nyelvtudás következ-
tében. 

Aki jogot formál külföldi 
kiküldetésre, tanulmányútra, 
aki hangoztatja ilyen igé-
nyét, vajon gondol-e ugyan-
akkor a nyelvtudás köteles-
ségére is? Ez az eset és más 
esetek azt mutatják, sajnos, 
általában nem. Gondolnak-e 
a fiatal, szakemberek akkor, 
amikor egyetemi státusokra 
pályáznak, hogy nyelvisme-
ret nélkül nem boldogulhat-
nak semmiféle tudományos 
pályán. Sajnos, általában 
nem. S tudományos életünk, 
oktatási rendszerünk se túl-
ságosan törődött eddig a ká-
derképzésnek ezzel a bár 
gyakorlati, de elengedhetet-
len fontosságú területével. 
A példák arra intenek: itt 
sürgős változtatásokra van 
szükség. 

(—pp.—) 

| Tatarozás? 
Bemegy az ember a kollé-

giumba — történetesen épp 
a József Attila Kollégiumba 
— é s . . . Első benyomása az, 
hogy nem is olyan egyszerű 
oda bemenni. Május van, a 
tavasz, szerelem s a közele-
dő vizsgák hónapja is. Ilyen-
kor már többet kellene — ta-
núim. 

Csak hát tataroznák. Fröcs-
kölik a meszet, az olajfesté-
ket s aki úgy feljut a lép-
csőn, hogy nem keni össze 
magá t elmondhatja, hogy 
szerencsés ember. Aki pedig 
összekeni magát — s ezek 
többen vannak — az egész 
mást mond. Miután pedig a 
felindultság eme heveny fo-
kán túljutott s kiöntötte ma-
gából mérge felhabzó szit-
ka i t felteszi esetleg a kér-
dést: tataroznak, rendben 
van; de miért most, tanév 
közben tataroznak. 

A kérdés nem egészen in-
dokolatlan. A diákotthon, a 
kollégium nyilván egyetemi 
intézmény, nyilván azok ér-
dekeit tar t ja szem előtt, akik 
benne laknak, akikért van. 
A hallgatók érdekeit, az 
egyetem érdekei t 

Tatarozás! 
Feltételezhetjük, hogy. aa 

egyetem és a hallgatók ér-
deke is, , hogy zavartalanul 
tanulhassanak, hogy a di-
ákotthonban valóban olyan 
otthonuk legyen, ami bizto-
sítja a tanulásuk elemi fel-
tételét a nyugalmat Hát ak-
kor miért mos t a vizsgaidő-
szak előestéjén tataroznak? 
S nem is kivételes eset a 
József Attila Kollégiumé, 
volt más efféle máskor, más 
kollégiumokban is. Mondják; 
csak most van az építőipar-
nak kapacitása. 

Elhisszük. Nincs rá hatá-
rozott okunk, hogy ne higy-
gyük el. De nem kellene tán 
mégis többet harcolni, más 
lehetőségeket is fontolóra 
venni annak érdekében, hogy 
a diákotthonok, kollégiumok 
tatarozását ne a nyári szü-
net idejére fejezzék be, ha-
nem esetleg — akkor kezd-
jék el? 

- - ' (pala) • 
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Látogatás az egyetemi 
műhelyekben 

Megy a diák az egyetem felé vezető 
óton. Megfordul egy magassarkú cipő ko-
pogása után. Ejha — mondja — mert áll-
vány áll ja ú t já t a bejáratnál — már me-
gint valamit javítanak. Föl se néz, ket-
tesével veszi a lépcsőket. A klinikán nyűg-
lődve fordul meg a beteg. Kékköpenyes 
férfi babrál a villanykapcsolóval. Már 
megint valamit javítanak — mondja a 
beteg, és visszafordul a falnak. A munka-
ruháé férfiak pedig összeszedik szerszá-
maikat. szürkén és észrevétlenül tűnnek el. 
Ki vesza észre, hogy minden az ő mun-
ká juk nyomát is viseli? 

Negyven öten 
— A váratlanul jelentkező műszaki 

problémák megoldása, kisebb felújítások, 
javítások — ez a mi feladatunk — mond-
ja Donka József, a S Z O f E házi műhelyé-
nek vezetője. Az elhasználódási fok elég 
magas, s néhány klinikát a háborús ká-
rok óta sem korszerűsítettek. Nagyven-
ötos létszámmal dolgozunk, de bizony na-
gyon sokszor kevés az ember az asztalos 
és szerelő munkához. S emellett a csak 
a szakirodalomban ismeretes, de nem 
kapható, más vállalatok által nem gyár-
tott eszközök elkészítése is ránk vár. 

Páesa István most ilyen eszközön dol-
gozik. Egyszerű szerkezet Ha nem tud-
nám, nem hinném el, hogy még nem ta-
lálták ki. Kartámasz és csavarszerkezet 
néhány cső meg vaslap az egész. Ez a 
műtőasztalra erősíthető eszköz egy egész 
infúziós állványt pótod nagyszerűen, hi-
szen a beteg kar já t is t a r t j a Pácsa Ist-
vánnak és Aradi Lászlónak persze nem ez 
az első újítása. Hordozható légzésfunkci-
ós műszer, speciális laboratóriumi szé-
kek kerültek mér ki a kezük alól. 

Műszerklinika 
Férfitenyémél alig nagyobb az a ké-

szülék, amit Nagypál György, az elektro-
nika birodalmának lelkes ismerője tart a 
kezében. A háromlábú műszer az ú j tí-
pusú EKG vizsgálatokhoz szükséges az 
un. vektorkardioszkópiához. Magyarorszá-
gon nem lehet beszerezni, most amerikai 
irodalom alapján hazai anyagokból ké-
szítik, itt a műhelyben. 

— Ahhoz, hogy itt még jobb munka le-
gyen, legalább úgy fel kellene szerelni a 
műhely t mint a Gyógyszertani intézetet 
— mondja Nagypál György. — Munkakö-
r ö d h ö z mintegy harminc .millió fo r in té r -
tékű műszerpark tartozik, nekem kell eze-
ket állandóan javítani. Ugyanakkor a ja-
vításhoz elengedhetetlenül szükséges mű-
szerek közül több évek óta hiányzik. 
Műszerparkom jelenleg 60—70 ezer fo-
rint értékű. 

Nagypál Györgynek több javaslata is 
van a műszerhiány enyhítésére. Fel kel-
lene állítani egy központi műszerraktárt, 
ahol amolyan házi műszerkölcsönző ala-
kulna ki aaoknak a készülékeknek az ösz-
azegyűjtéséveL, amelyeket az intézetek, 
klinikák nem tudnak kihasználni. 

És munka is. A hűtőgépszerelő műhely-
ben Kottfcoly József és Barna Ferenc fel-
ügyelete alá 280 gép tartozik. (Egy kis 
összehasonlítás: szervizekben egy ember-
re hatvan gép jut! Arról nem is beszélve, 
hogy mennyivel fontosabb itt egy gép 
azonnali megjavítása minit mondjuk a 

háztartásben), fis emellett újítanak, javas-
latokat tesznek . . . így alakul nehézségek 
és előrelépések között közösségé szocia-
lista kollektívává egy üzem dolgozóinak 

AZ HÍTELLIGENCIA FOKMÉRŐJE A 
TISZTASÁG! 

Ezt a feliratot pillantom meg először a 
József Attila Tudományegyetem házi 
műhelyének a falán.Endrőái Sándor mű-
helyvezetővel ugyanis először a villany-
szerelőkhöz néztünk be. Valóban: rend 
és tisztaság van itt, Rózsavölgyi József és 
Feák Tibor műhelyében. 

Bádogos a szakmája szer int de ha to-

Sokféle javító munkát végeznek mindkét 
egyetemi műhely dlogozói. S a javító-
kiszolgáló munka mellett részesei sokszáz-
ezer forint megtakarítását eredményező 
újításoknak, kivitelezői millió értékű ta-

lálmányoknak. 

ronygomb-aranyozást bíznának rá. azt is 
eltudná végezni— így jellemzi Kucsera 
István műhelyveztő helyettes, a felettese. 
Most is egy másik műhelyből lép hozzánk. 
A legrégibb munkás. 1950 óta dolgozik az 
egyetemen. 

— Most éppen egy talajszivattyú ben-
zinmotorját javít juk a füvészkert részé-
re. — Az asztalra mutat. — Ez meg a 
könyvtárnak lesz. Legalább ezer darab 
könyv támaszt csinálunk itt. Ezek az el-
ső darabok: át kellett alakítani a prés t 
hogy elkészüljenek. Szerszámmal és gé-
pekkel jól fel vagyunk szeretve — csak 
dolgozni kell. 

Rend és szorgalom 
Öriási technokid-játék a folyosón. Csak 

éppen nem alumíniumból, hanem vasból 
s nem három-ötcentis darabokból, de más-
fél, kétméteresekből. 

— Körülbelül húsz darabot gyártunk 
ebből az embertani intézet számára. Elő-
re gyártott perforált szögvasból készülnek 
ládának a csontvázak számára. 

Ezt már Tari Ferenc lakatos mondja, 
aki harmadéves giépósz-technikus esti ta-
gozaton. Egyben munkavédelmi felelős. 

Ha a zaj nagyobb is, a rend ugyan-
olyan az esztergályos és lakatos részleg-
ben. mint a' villanyszerelőknél. S itt lát-
ható mennyire igaza van Kucsera Ist-
vánnak: gép van, csak dolgozni kell. Uj 
az esztergapad, amin Tornyosy Elemér 
dolgozik: az E 400-as, ez a nyolcvanez-
ret érő ragyogó masina, s mellette a száz-
ötvenezer forintos marógép is. Reseterics 
Iván az asztalosműhelyben az ú j fama-
rógépet mutatja. Valóban: csak dolgozni 
kell. 

Veress Miklós 

Kartámasz és csavarszerkezet —ezen a végtelenül egy-
szerű készüléken dolgozik a satupadnál Pácsa István, 
az orvosegyetemi műhely szerelője. Az eredmény: há-
zi megoldással helyettesíteni lehet a költséges infúzi-
ós állványokat. Sokezer forint megtawaritását ered-
ményezi ez az okos újítás. 

Kari küldöttértekezletekről 

A Semmelweis Kollégium-
ban április 20-án gyűltek 
össze a Gyógyszerésztudo-
mányi Kar alapszervezetei-
nek küldöttei, hogy meghall-
gassák a titkári beszámolót, 
és megválasszák jelöltjeiket 
a kari bizottságba, a VB-be 
és az összegyetemi küldött-
gyűlésre. Az ülés elnöke dr. 
Steier Géza tanársegéd le t t 
az elnökség tagjai dr. Nó-
vák István egyetemi tanár, a 
kar dékánja, dr. Kedvessy 
György egyetemi tanár, rek-
torhelyettes, dr. Tóth László 
tanársegéd, Pignitzky György 
kollégiumi igazgató és Bá-
lint Klára kari KISZ-titkár 
voltak. 

A gyűlés résztvevői elő-
ször megválasztották a jegy-
zőt a mandátumvizsgáló, a 

jelölő- és az ellenőrző bi-
zottságot majd meghallgat-
ták a ti tkári beszámolót. 
•Bálint Klára bevezetőben 

hangsúlyozta az ülés fontos-
ságát. amelynek feladata, 
hogy a mozgalom történeté-
ben először kari bizottságot 
és végrehajtó bizottságot vá-
lasszon. A társadalmi mun-
ka területén a tavalyi év 
volt szavai szerint sikere-
sebbnek mondható: a kar 
hetvenegy százalékra teljesí-
tette a tervet és volt olyan 
évfolyam (a másodéveseké), 
amelyik 100 százalékot ért 
el. A tanulmányi eredmé-
nyekiben komoly hibák van-
nak: a múlt tanév végén a 
társadalmi ösztöndíjasok 
közül 25 elégtelen és 6 elég-
séges, most félévkor 11 

OKTATOK — DOLGOZOK 

Majd egy órát kellett vár-
nia a jelenl«vő küldöttek-
nek az Élettani Intézet elő-
adójában, míg megérkeztek 
a késónjövők és szavazóké-
pessé lett az oktatói-dolgo-
zói alapszervezet küldöttgyű-
lése. Az elnökségben helyet 
foglalt dr. Dirner Zoltán ás 
dr. Sárai Gyula egyetemi 
tanár is. Az ülést az elnök-
lő dr. Baksa László nyitotta 
meg, majd a bizottságok ki-
jelölése után ismertették a 
kilenc jelölt eddigi munkás-
ságát, érdemei t Bessenyi 
Sándor javaslatára a jelölő-
listára felkerült dr. Vis-

nyovszky László neve is, 
ma jd több javaslat nem lé-
vén, szavazásra került sor. 
A küldöttek dr Horpásci Gé-
zát, dr. Raskó Istvánt, dr. 
Martinovics Jenőt, Kerek 
Attilát, dr. Lantos Pétert, 
dr. Szendrei Kálmánt. dr. 
Herceg J ános t Kószó Ró-
zsát és dr. Visnyovszky 
Lászlót választották be a bi-
zottságba. 

Bessenyi Sándor orvos-
egyetemi KlSZ-titkárhelyet-
tes röviden ismertette az 
alapszervezet előtt álló fel-
adatokat: a nyelvtanulás 
propagálását a felvételi 

Az Apáthy kollégium 
nagytermében került sor áp-
rilis 26-án az általános or-
voskari küldöttgyűlésre. El-
nöknek dr. Erdős Sándor 
t i tkár t az elnökség tagjai-
nak dr. Tóth Károly rektort, 
dr. Baksa Lászlót a pártbi-
zottság titkárhelyettesét, dr. 
Kása Pétert, a hallgatói párt-
alapszervezet titkárát, Annus 
János orvoskari KlSZ-tit-
kárt és Gyurkovics Kálmán 
hallgatót választották meg. 
A küldöttek elfogadták a 
két napirendi pontot, s így 
a munkabizottságok megvá-
lasztása után Annus Jáno6 
tartotta meg beszámolóját 

Számadatokkal jellemezte 
a társadalmi munkát végző 
fiatalok tel jesítményét, akik-

nek jó munkáját két év 
alatt 8900 forint pénzjuta-
lommal, hatvanhárom 
könyvvel ' és hetvenkét 

személy nyári üdültetésével 
is elismerte a KISZ-bizott-
ság Beszélt arról a két ügy-
ről is, amely az elmúlt idő-
ben az orvosegyetem közvé-
leményét foglalkoztatta: 

Szentkereszti másodéves hall-
gató fegyelmi ügyéről és a 
másodéves KISZ-vezetőség 
viselkedéséről. Később a vi-
ta során a legtöbben ezekről 
az eseményekről mondták el 
véleményüket. A titkári be-
számoló megemlítette ugyan-
akkor az t -az elsőéves alap-
szervezetet is, amely Bugát 
Pál nevét vette fel és tanul-
mányi, tánsadalmi valamint 

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAr 

Negyvenhat küldött, meg-
hívottak, vendégek részvé-
telével zajlott le április 15-
én a József Attila Tudo-
mányegyetem Állam es 
Jogtudományi Karának kül-
döttértekezlete. A kari 
KISZ-alapszervezetek kül-
döttei nagy figyelemmel 
hallgatták meg a kari veze-
tőség beszámolóját amit 
B o d n á r László titkár ter-
jesztett elő. A beszámoló a 
KISZ-nek a kommunista 
szakemberképzés érdekében 
végzett munkáját elemezte, 
amely számos területen 
eredményes volt a karon. 

A KISZ hozzájárult a szak-
mai képzettség emeléséhez: az 
ifjúsági jogásznapók vetél-
kedőin s á tudományos di-
ákkörökben egyre színvona-

lasabb a m u n k a értékeseb-
bek az elért eredmények. Jó 
kezdeményezésnek bizonyult 
a tanulmányi verseny meg-
indítása is. Nem kevésbé je-
lentősek az ideológiai-politi-
kai nevelőmunka területén 
elért sikerek, a hallgatók fo-
kozódó érdeklődése a poli-
tikai élet eseményei, prob-
léma' Iránt, A kari kulturá-
lis élet hatékonyságát növel-
te az önálló kari klub létre-
hozása, amelynek rendezvé-
nyei sok érdeklődőt vonza-
nak. 

Kitért a beszámoló a tár-
sadalmi munkaakciókra, a 
külügyi és az érdekvédelmi 
munkára. A külföldi testvér-
egyetemekkel kötött szerző-
dések módot adnak rendsze-
res külföldi utazásokra. Az 

A KISZ bölcsészettudomá-
nyi kari alapszervezete ápri-
lis 22-én a Móra Ferenc di-
ákotthon hangulatos díszter-
mében tartotta meg küldött-
gyűlését Hevér Lászlóné 
megnyitó szavai után a köz-
gyűlés egyhangúlag válasz-
totta meg az ülés elnökének 
dr. Anderle Ádámot, az el-
nökség tagjainak dr. Gulya 

Károly és dr. Varga Ilona 
adjunktusokat. Nóvák Évát 
valamint Földvári Lászlót a 
kar KISZ-titkárát. 

A napirend elfogadása, 
majd a munkabizottságok 
megválasztása után Földvári 
László számolt be az elmúlt 
két év eredményeiről. A po-
litikai munkáról szólva meg 

elégtelen és egy elégsége«: 
A kar hallgatói a diákköri 
munkában mutat ták fel a 
legjobb eredményeket Az 
elmúlt évben Pozsonyban a 

nemzetközi konferencián 
két, idén egy hallgató vett 
részt a házi diákköri kon-
ferencián az induló 11 dolgo-
zatból három az országos ta-
lálkozóra is e l ju to t t Meg-
említette azt a kettősséget 
ami a sportmunkát jeliemi, 
hiszen csak a fiúk sportol-
nak. 

A hozzászólók közül a rek-
torhelyettes azokra a kihasz-
nálatlan lehetőségekre hívta 
fel a figyelmet amelyekkel a 
KISZ élhetne (a kollégiumi 
diákönkormányzat); dr. No-
'vák István a tanulmányi 
fegyelem megjavításáról be-
szélt A vita után a gyű-
lés a kari bizottságok kije-
lölésével és megszavazásával 
fejezte be munkáját . 

rendszer ésszerűsítésének 
kidolgozását, a patrónusi 
munka koordinálását, és a 
pártépítést A felszólalók 
közül dr. Molnár József ta-
nársegéd az oktató-nevelő 
munka nagyobb megbecsülé-
sére, a diákköri munka mesz-
szebb is ható értékelésére 
hívta fel a figyelmet. Dr. 
Horpácsi Géza egy 20—25 
oldalas folyóirat tervét ve-
tette fel, amely a Fiatal ok-
tatók fóruma címet viselné. 
Elképzelése szerint minden 
hónapban egy-egy intézet 
fiataljai számolnának be 
tudományos munkájukról, s 
ebből a kezdeményezésből 
kinőhetne egy régóta hiány-
zó tudományos folyóirat is. 

sportversenyeket fr t ki a 
nagy tudós tiszteletére. Az 
ISZM mozgalom sikerét bi-
zonyító számadatok (a több 
mint nyolcszáz arany és ezüst 
jelvény kiosztása véleménye 
szerint nem volt minden 
esetben megérdemelt) mögött 
olyan számok is sötétlenek, 
mi irt például a társadalmi 
munka negyven-ötven száza-
lékos teljesítése. Az érdekvé-
delmi munkában a jövőben 
a KISZ-alapszervezeteknek 
jobban kellene törődnie a 
hallgatók albérleti helyzeté-
vel. 

A beszámoló után a hoz-
zászólók fegyelmi, tanulmá-
nyi és a társadalmi munká-
ra vonatkozó kérdésekkel és 
javaslatokkal foglalkoztak, 
majd sor került a bizottsági 
tagok megválasztására. 

érdekvédelmi munka viszont 
egyenlőre csak feladatokat 
je lent itt is. épp úgy, mint 
a .sportmunkában sok a ten-
nivaló. A beszámolót köve-
tő vita során tizennégyen 
szó'altak fel, majd a kari 

.vezetőség lemondott. A ve-
zetőségnek a beszámolási 
időszakban végzett munkáját 
dr. R u s z o l y József kö-
szönte meg a kari pártszer-
vezet nevében. 

A küldöttek ezután meg-
választották a 29 tagú kari 
bizottságott és az egyetemi 
küldöttértekezlet 18 küldöt-
t é t A kari bizottság megvá-
lasztotta tagjai sorából a 
vb-t. A kari bizottság titká-
ra H o r v á t h Ferenc, tit-
kárhelyettesei S i p o s Mik-
lós tanársegéd és I z s á k 
Péter, a kari végrehajtó bi-
zottság tagjai: V a s t a g h 
Pál, T ó t h Károly és H l a -
vács Imre. 

állapította: a karon végzett 
felmérések is bizonyítják, 
hogy a KISZ tagok többsé-
ge politikailag tájékozott, s 
a nacionalizmus és a kozmo-
politizmus csak néhány di-
ákra jellemző, A karon az 
elmúlt _ küldöttértekezlet 
óta legtöbbet a diákköri 
mozgalom fejlődött: akkor 5 
diákkör működött hetven 
taggal, most 11 diákkör 226 
hallgatót foglal magába. A 

(Folytatás az 5. oldalon.) 



AZ^UTUI LU V UT K A 

Dr. Horvai Rezső 
(1920—1967) 

Mély fájdalommal és meg-
rendüléssel töltött el mind-
annyiunkat, hogy Horvai Re-
zső egyetemi adjunktus hosz-
szú és súlyos betegség után, 
munkás életének derekán, 
április 25-én elhunyt. Csak-
nem két évtizedig dolgozott 
a József Attila Tudomány-
egyetem Kísérleti Fizikai In-
tézetében, ahol a sokrétű ok-
tató-nevelő munka minden 
ágában és a tudományos ku-
tató tevékenységben is lel-
kesen és eredményesen vet-
te ki részét Nem maradhat 
méltatás nélkül az a széles-
körű társadalmi-politikai te-
vékenysége sem, amelyet a 
Műszaki és Természettudo-
mányi Egyesületek Szövet-
sége, valamint az Eötvös 
Lóránd Fizikai Társulat ke-
retében a közösség érdeké-
ben folytatott. E munkának 
döntő része volt abban, hogy 
egy évvel ezelőtt Munkaér-
demrenddel tüntették ki. 

Egyetemi előadásaiban és 
a laboratóriumi gyakorlat-
ban a tudományos igényes-
séget és szabatosságot a jói-
érthetőséggel, világos ma-
gyarázattal egyesítette, és a 
szükséges részlet-ismeretek 
közlése mellett azon fárado-
zott, hogy hallgatóit — akik-
nek ügyes-bajos dolgaival 
is annyi megértéssel és sze-
retettel foglalkozott — mi-
nél átfogóbb tudás, minél 
szélesebb látókör birtokába 
juttassa. 

Tudományos kutató mun-
káját a rátermettséggel pá-
rosult lankadatlan szorga-
lom jellemezte, a lelkesedés-
sel párosult precizitás; kész-
ségesen vállalkozott a fárad-
ságos és aprólékos munkával 
járó, nem gyors sikereket 
ígérő feladatokra is, kezde-
ményező és úttörő szerepe 
volt az intézeti lumineszcen-
cia-kutatócsoport szempont-
jából alapvetően fontos mé-
rőberendezések nagy részé-
nek létrehozásában, és ez-
zel jelentősen elősegítette 
megteremteni egy egész kol-
lektíva számára a kutatás 
előfeltételeit. Publikációi-
ban értékes eredményekkel 
gyarapította tudományos is-
mereteinket, a tudományt, 
amelynek előbbrevitelén 

annyit fáradozott, de amely 
szédületes fejlődése ellenére 
sem áll ma még azon a fo-
kon, hogy meg tudta volna 
őt menteni.. Eltávozott kö-
rünkből csaknem ugyanazon 
a napon, amelyen megkap-
ta kandidátusi értekezésé-
ről az elismerő opponensi 
véleményeket. 

Horvai Rezső társadalmi 
munkáját , mit az MTESZ 
Csongrád megyei Szerveze-
te választmányának és el-
nökségének, az Eötvös Ló-
ránd Fizikai Társulat Or-
szágos Elnökségének tagja, 
szegedi Csoportjának titká-
ra, az MTESZ helyi Szerve-
zete Oktatási és Tudomá-
nyos Bizottságának a titká-
ra fejtette ki, és értékes 
kezdeményezéseivel, a leg-
különbözőbb kérdések meg-
oldását nagymértékben elő-
segítette. Neki köszönhető 
pl., hogy a Fizikai Társulat 
szegedi Csoportja ma gaz-
dag programmal működik, 
és kedvelt feladata volt a 
Társulat vidéki csoportjai-
nak patronálása is. Társa-
dalmi munkájába olyan ki-
vételes tar talmat tudott vin-
ni, ami képes volt szebbé 
és jobbá tenni a körülötte 
kialakult világot Élete hű-
séges helytállás volt a Tár-
sulat és Szövetség sokrétű 
tevékenységében. 

Eredményes, munkás élet 
zárult le mögötte. Sokan 
voltak és vannak, akik egy 
vagy más területen még je-
lentősebb eredményeket, na-
gyobb sikereket értek el, 
de kevesen vannak olyanok, 
akik egész életükkel jobban 
megvalósították volna azt, 
amit Arany János így fejez 
ki:„ Legnagyobb cél pedig 
itt e földi létben, ember 
lenni mindig, minden körül-
ményben." Horvai Rezső 
valóban mindig egész ember 
volt; halk szavú, csendes, 
de derűs kedélyű ember, 
gondos és szerető családapa, 
segítőkész munkatárs, me-
legszívű barát, aki vala-
mennyiünk szívéhez nő t t 
aki életével, emberségével 
példát mutatott sokunk szá-
mára. Ez még fájdalma-
sabbá teszi az elválást még 
felejthetetlenebbé emlékét. 

Hét első d í j 

A szegedi vegyész 
diákkörök jó munkája 

Utólag értesültünk arról, 
hogy szép sikereket értek el 
a tudományegyetem vegyész 
hallgatói Miskolcon a VIII. 
Országos Tudományos Diák-
köri Konferencia Műszaki-
és Vegyész tagozatának tu-
dományos ülésszakán a mint-
egy kétszáz résztvevő között. 

A konferencián hét egye-
tem vett részt: a Budapesti 
Műszaki Egyetem, az Eöt-
vös Loránd Tudományegye-
tem, az Építőipari és Közle-
kedési Műszaki Egyetem, a 
Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, a Vesz-
prémi Vegyipari Egyetem, a 
Nehézipari Műszaki Egyetem 
és a JATE. Az ülésszakot 
ünnepélyes keretek közt 
március 23-án dr. Zámbó 
János egyetemi tanár, a Ne-
'hézipari Műszaki Egyetem 
rektora nyitotta meg, majd 
nyolc szekcióban megkez-
dődtek az előadások A sze-
gediek a vegyész tagozat 

négy altagozatában voltak 
érdekeltek. Bár központi dí-
jazást egyik dolgozat sem 
kapot t a huszonhat pálya-
mű mindegyike értékes 
munkát takar. 

Különösen a hét első dí-
jas dolgozatra vonatkozik ez: 
Berdó Mária (Adatok a pa-
ranitrobenzol folyadékfázisú 
oxidációjához), Menyhárt 

Katalin (Didroxi-acetarnok 
'icilezései és ciklizációi), 
Lévai Tibor — Munkácsi 
Ferenc (Kísérletek organo-
metall vegyületek folyama-
tos előállítására elektromág-
neses fémporlasztó felhasz-
nálásával, Hetényi Magdol-
na — Hankó Éva) Különbö-

ző kationok adszorpciója 
Mn02 módosulatokon), Zalo-
tai Lajos (1,3-diolok dehid-
ratálása kontakt katalizáto-
rokon)^ Felföldi Károly) 
Sztereospecifikus reakciók 
merev c. hexánvázas alko-
holok körében) es Csókási 
J^telka—Rusznyák Rezső) 
Néhány savamidtípusú ve-
gyület szintézise) munkáira. 

Munkavédelem, munkásvédelem 

Egy új rendelkezés nyomában 

Mai magyar líra. Ezen 
a címen rendezte meg 
a kollégiumi napok ke-
retében előadását a Sze-
gedi Tanárképző Főis-
kola irodalmi színpada, 
az est műsorát Petri 
Ferenc állította össze, ő 
mondta el rokonszenves 
egyszerűséggel a műsor 
összekötő szövegét is. A 
termet megtöltő közön-
ség, oktatók, hallgatók 
és más érdeklődők nagy 
figyelemmel hallgatták 
az elhangzó műveket. 
Buda Ferenc, Pilinszky 
János, Benjámin Lász-
ló, Nagy László, Ladá-
nyi Mihály, Csoóri Sán-
dor, Garai Gábor, Ju-
hász Ferenc és Illyés, 
Gyula versei hangzottak 
el. Az irodalmi színpad 
tagjai: Bede Zsuzsa, 
Chikán Ágnes, Győri 
Ilona, Juhász Ferenc és 
Pomezánszky György. A 
sikeres irodalmi est 
után hangulatos tánc-
mulatsággal ér t véget a 
kollégiumi napok prog-
ramja. t 

— Előfordult hagy az 
épület átvételekor — ez ép-
pen a gégeklinikán történt 
— vettük észre: elfelejtettek 
külön kiöntőt csinálni a fer-
tőzött edények számára. Az 
építkezések után egész ap-
rólékosan meg kell mindent 
vizsgálni: például, hogy 
van-e savvédelmi tus a la-
boratóriumban, az a j tó fe-
l e t t hogy a dolgozó, akit 
baleset é r t ne szenvedjen 
nagy égési sérüléseket. Sze-
rencsére Totka elvtárs, szak-
szervezetünk t i tkára szív-
ügyének tekinti a munkavé-
de lmet és sokat segít — 
mondja dr. Szabó Rezső ad-
junktus, a SZOTE munkavé-
delmi felelőse, akinek most 
nyújtották át a „Szakszer-
vezeti Munkáért" jelvény 
ezüst fokozatát 

— Hol történik a legtöbb 
baleset? 

— A mosodában. Ezek 
nagyon korszerűtlen és ve-
szélyes neszei a klinikáknak. 
Egyelőre még nem tudják 
a fertőzött és nem fertőzött 
ruhaneműt sem külön ke-
zelni. Az itt dolgozók veszé-
lyességi pótléka viszont csak 
10 százalék Előfordult hogy 
az egyik dolgozónak elgeny-
nyedt az ú j ja ; és azt állítot-
ta: az egyik ruhában hagyott 
tű szúrásától történt. Ezt ter-
mészetesen senki sem tud-
ta bizonyítani. Ezért, bár az 
ú j redeletek lehetővé teszik, 
hogy ha nincs tanú, akkor 
is bizonyítható legyen a bal-
eset, azt is nyomatékosan 
előírják, hogy a legapróbb 
karcolást is be kell jegyez-
ni a sérülési naplóba. Saj -
nost előfordul, hogy még a 
baleseteket sem jelentik be, 
vagy a jegyzőkönyveket ké-
séssel küldik az egyetemi 
megbízotthoz. Ezért mun-
kánkban nagy előrelépést 
jelent a munkavédelmi bi-
zottság kiépítése, amely egy-
ben a választott munkavé-
delmi felelősök rendszeré-
nek átalakulását is jelentette. 

— Hol kapják a legmaga-
sabb veszélyességi pótlékot? 

— A röntgennél és egyéb 
sugárveszélyes munkahelye-
ken, fertőző osztályokon és 
laboratóriumokban ha — a 
munkaidő 50 százalékát a 
veszélyeztetett helyen töltik. 
Az ambulancia vezetőjének, 
akihez — nem fertőző osz-
tályról van szó — felvétel-
re jelentkezik egy beteg és 
leköhögi, nem jár veszélyes-
ségi pótlék Ugyanígy nem 

ö t dolgozóira egy-egy 
mosdókagyló, tíz dolgo-
zónak egy-egy zuhanyo-
zórózsa kellene, hogy 
jusson a munkavédelmi 
szabályok szerint. De 
hogyan lehetne ezt meg-
valósítani egy olyan in-
tézményben ahol 18 
épület van, s ezek egy-
re korszerűtlenebbek és 
szűkebbek. Az állam 
hatvan milliót költ a 
Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem épületei-
nek renoválására, de ez 
csupán megvédést jelent 
A régi épületek szellő-
zésével is sok a prob-
léma: a főzőkonyhák-
ban 35—Í0 fok meleg 
van nyáron. A felújítá-
sok során a szakszer-
vezet követelésére a 
minisztérium elrendel-
te, hogy a kiköltözések 
által felszabadult helyi-
ségeket szociális célra 

kell felhasználni, de 
még így is nehéz dolga 
van a szakszervezet 
megbízottainak. 

jár az anesthesiológusnak 
sem, aki altatáskor tbc-t is 
kaphat. A jelenlegi szabá-
lyok szerint az intézet veze-
tőjének írásban kell adni. 
hogy a dolgozó a munkaidő 
felében veszélyeztetve van. 
Ez a szabály. 

— Történt-e az utóbbi idő-
ben halálos baleset? 

— Sajnos igen. A házi 
patkányokat sok esetben 
megfertőzik *a vadpatká-
nyok, és ezek vizelete lep-
tospirás megbetegedést okoz-
h a t ami halállal végződött 
egy esetben. Volt két más 'k 
megbetegedés is, de ezeket 
még idejében fel ismerték 
A minisztérium kérésünkre 
ezért valutát sem kímélve 
beszerezte az aktív immuni-
záláshoz szükséges oltóanya-
got. A vizsgálatok során ki-
de rü l t hogy az állatistállók-
ban dolgozók, az állatkísér-
leteket végzők közül többen 
már régebben átestek ezen 
a betegségen klinikai tünet 
nélkül. Sajnos, a foglalkozá-
si betegséget és a balesetet 
ma még mereven szétvá-
lasztják, s csak hosszas vi-
ta után sikerült a szakszer-
vezetnek kijárni a kártala-
nítást, ami a halálos esetet 
illeti. A másik két esetben 
erről nem tudok. 

* 
Nagyon kevesen tudják, 

milyen nehéz munkát végez 
a munkavédelem egyeteme-
inken. Talán ez a néhány 
eset meggyőzi a legyintöKet, 
a közömböseket is. s akkor 
már könnyebb lesz tovább-
lépni. Különösen akkor, ha 
a most készülő általános ren-
delkezések nagyobb rugal-
masságot és bővülő hatás-
kört adnak a munkájukat 
most kezdő munkavédelmi 
bizottságoknak. 

Eva, az elérhetetlen 
Annakidején sokáig talál-

gattuk, mi épül a Beloian-
nisz tér sarkán, a lebontott 
dohánybolt helyére: lakóház 
e, vagy étterem, eszpresszó, 
vagy üzlet. Azoknak lett 
igazuk,' akik a „lakóház + 
eszpesszó" tippet játszották 
meg — helyre, s „befutóra". 
Mert a lakóház felépült, a 
lakók beköltöztek, mint az 
utcai csengótáblán a nevek 
is mutatják — s megnyílt az 
„Éva" nevű eszpresszó is. 

Mind e mellett az örömbe 
vegyült üröm is — az egye-
temisták számára legalább 
is feltétlenül. Mert a presz-
szó — noha helyénél fogva 
nyilvánvalóan az egyetemek 
közönségére, ifjúságára épít-
het — árait nem egyetemis-

ta zsebekhez szabták. Az I. 
osztályú árak láttán az ösz-
töndíjjal gazdálkodó egye-
temista háromszor is meg-
gondolja, mielőtt egyszer be-
megy ebbe az eszpresszóba. 

Az „Éva" tehát egyete-
misták számára egyenlőre— 
elérhetetlen. S talán nem 
veszi tőlünk rossznéven a 
presszót fenntartó vállalat, 
ha fölvetjük az egyetemi 
hallgatók nevében a kérést 
és javaslatot: nem lehetne-e 
ezt a presszót napközben — 
mondjuk este 8 óráig — 
épp az egyetemistákra gon-
dolva alacsonyabb árkategó-
riába sorolva működtetni. 
Talán kifizetődne ez a mó-
dosítás. a forgalom megnö-
vekedésével. 

m z elmúlt évben 
/M újabb érdekes köte-

tekkel gyarapodott 
a József Attila Tudomány-
egyetem tudományos aktá-
inak sorozata. Tizenharma-
dik évjáratába lépett az 
Acta Juridica et Politica, 
amely az Állam és Jog-
tudományi Kar oktatóinak 
legjobb tanulmányait pub-
likálta 1966-ban is. 

Az első több mint száz-
oldalas füzet dr. Antalffy 
György egyetemi tanár az 
állami és társadalmi szer-
vek viszonyának újabb ál-
lam-és jogelméleti problé-
máiról cimú értekezése. A 
tanulmány, mely része a 
szerző készülő nagyobb 
monográfiájának, a hata-
lom szervezeti formáinak, 
az állami szervek demok-
ratizmusának, az állami és 
társadalmi szervek viszo-
nyáruik, a marxista—leni-
nista párt vezető szerepé-
nek, az állam fogalmának 
problémáit és fejlődését a 
gazdasági-technikai alap-
pal való dialektikus vi-
szonyában tárgyalja a szo-
cialista társadalom jelené-
nek és jövőjének perspek-
tívájából. A második fü-
zei címe: A polgári peres 
és nemperes eljárás viszo-
nya, különös tekintettel a 

fizetési meghagyásos el-
járásra. Dr. Bárdosi István 
adjunktus ebben a tanul-
mányában más hasonló 
munkák szerzőivel egye-

temben arra a megállapí-
tásra jut, hogy fizetési 
meghagyásos eljárásunk a 
szocialista polgári eljárás 

Jogi 
kari 

aeták 
feladatainak csak átmene-
tileg felel meg, és felszá-
molása a jövőben indokolt-
nak tűnik. A római jog 
érdekes hazai vonatkazása-
it tárgyalja dr. Biró János 
tanársegéd az aquincumi 
kollégiumok jogi problé-

máiról szóló munkájában 
Kollégiumok Aquincum-
ban címmel a harmadik 

kötetben. A negyedik, fran-
cia nyelven megjelent ta-
nulmány szerzője dr. Hor-
váth Róbert egyetemi ta-
nár. A Sur quelques prob-
lèmes essentiels de la dé-
mographie contemporaine 
hongroise: L'interdépen-

dance théorique de l' écono-
mie et de la démographie 
et la question de la plani-
fication de la main-d' 
oeuvre című értekezés a 
jelenlegi magyar demográ-
fia néhány aktuális kérdé-
sét, a politikai gazdaság-
tan és a demográfia elmé-
letének viszonyát, vala-
mint a munkaerőtervezés 
problémáit választja vizs-
gálatának tárgyául. 

Az ötödik kötet a ma-
gyar büntetőjog legújabb 

kérdéseinek szánt tanul-
mányt foglal magába. Dr. 
Pető István munkája. A 

terhelt jogi helyzete a 
magyar büntető eljárásban 
főként az 1962 júliusától 
életbelépett új büntető el-
járási jogszabály életké-
pességét vizsgálja. A jog-
történet területének nem-
csak szegedi vonatkozás-
ban érdekes és tanulságos 
részét tárja fel a hatodik 
füzetben dr. Ruszoly Jó-
zsefnek a Szegedi Nemzeti 
Bizottság részvétele a de-
mokratikus államhatalom 
gyakorlásában (1944. de-
cember—1945. január) cí-
mű tanulmánya. 

m hatedik kötet szer-
zöje dr. Szentpéteri 
István docens. Ál-

talános vezetéselméleti 
koncepciók című munkája 
nem csupán a szocialista 
társadalom fejlődésében 
más és más oldalról fel-
ve tödö vezetési munkáról 
szól, hanem abból a fel-
tételezésből kiindulva, hogy 
lehet általános vezetésel-
méletekről beszélni, a 
klasszikus és modern ve-

zetéselméleti iskolák ta-
nulságaiból és hibáiból von 
le értékes következtetése-
ket. Az új gazdasági me-
chanizmus szellemében 
vizsgálja A szállítási szer-
ződések szankciós rend-

szere című nyolcadik kö-
tetben dr. Tóthné Fábián 
Eszter a 'szocialista keres-
kedelem aktuális jogi 
problémáit. 

Küldöttértekezletek. A 
kari küldöttértekezletek 
utan a napokban meg-
tartották a kari dele-
gátusok részvételével 

küldöttértekezleteiket 
intézményeink KISZ-
szervezetei. Május 3-án 
délelőtt az Apáthy 
Kollégium tanulótermé-
ben került sor a Sze-
gedi Orvostudományi 
egyetem, majd délután 
3 órai kezdettel az Ápri-
lis 4 úti központi épület 
dísztermében a Sze-
gedi Tanárképző Főisko-
la KISZ-szervezeteinek 

küldöttértekezletére. 
Május 4-én délután 2 
órai kezdettel a Dugo-
nics téri aulában ren-
dezte meg KlSZ-kül-
döttértekezletét a József 
Attila Tudományegye-
tem. 

Intézményeink KISZ-
küldöttértekezleteiről la-
punk következő, május 
23-i számában közlünk 
részletes beszámolót 

Népiláncosok estje. 
A József Attila Tudo-
mányegyetem novi sa-
di vendégszereplésre 
készülő tánccsoport ja 
május 2-án este a Vas-
utas Kultúrotthonban 
bemutat ta ú j műsorá t 
A nagysikerű előadáson 
magyar, szerb és német 
népitáncokkal ragadtat-
ták tapsra a közönsé-
get a tehetséges egye-
temisták. 

Három koszorú mel-
lett 1500 forintot gyűj-
töttek össze a Termé-
szettudományi Kar dol-
gozói, amikor az egye-
tem egyik régi munka-
társának, Frank Mihály 
bácsinak meghalt a fe-
lesége. Nem az első eset 
bizonyítja a kar dolgo-
zóinak szép összefogá-
s á t Nemrégiben, amikor 
a mindenki által tisz-
telt és szeretett Süli Jó-
zsef portás ment nyug-
díjba, emlékezetes ün-
nepséget rendeztek bú-
csúztatására. 

Képzőművész orvo-
sok. Szép elgondolás és 
ügyes ötlet megvalósí-
tásaként képzőművé-
szeti kiállítást rende-
zett az elmúlt héten a 
SZOTE KlSZ-szerveze-
te. 

Mit bizonyít ez ak i -
állítás? Azt, hogy az 
ismeretekkel való küz-
delem orvosegyetemün-
kön a művészet terén is 
folyik, s a megismerés 
testet ölthet egy kép 
kompozíciójában is. 
Olykor hobby, olykor 
keserves szülés. A lé-
lek öröme, amelynek vá-
gya a szép, s ezt a kép-
ben elmondja másnak 
Is. Ha az ész valami 
ú ja t talál, nevetésre fa-
kad örömében a szív. 

A Semmelweis Kol-
légiumban megrende-
zett kiállításon dr. Láng 
Imre professzor kifor-
rott stílusú, szép akvar 
relljeit láthattuk. Tet-
szettek dr. Fráter Lo-
ránd és dr. Pólay Anna 
képei. A rrvedicusokat 
Várszegi Tamás ésSoós 
László III. éves orvos-
tanhallgatók képvisel-
ték. 

Külön dicséret illeti 
Patócs Mária V. éves 
orvostanhallgatót a ki-
állítás zsűrizésének in-
tézéséért és a rende-
zésért. 

Sikeres kezdeménye-
zés v o ' t amelyet öröm-
mel köszöntünk 

Az Odesszai Egyetem 
pszichológiai tanszéké-
nek laboratóriumában 
különös kísérletek foly-
nak. Táncosnők, sporto-
lók, előadóművészek 
alanyai a meglehetősen 
hangos vizsgálódásnak. 
A tanszék tudósai a rit-
musnak életünket befo-
lyásoló szerepét tanul-
mányozzák. A kísérlet 
célja, hogy a modern 
technika megkívánta 
monoton munka kárté-
kony hatását semlegesí-
teni tudják a zene se-
gítségével. A tanszék se-
gítséget nyúj t a gyárak-
nak az üzem belsejének 
kialakítására, a gépek 
elhelyezésére és a ter-
melési folyamatok idő-
beli beosztására. 



Kari küldöttértekezletekről 
(Folytatás a 3. oldalról.) jól működik a történelmi között beszélt arról, hogy 8 

diákkör, melyet a tanszékek tagok jelentós százaléka nem 
VII. Országos Diákköri Kon- sikeresen támogatnak. Meg- vesz részt a taggyűléseken, 
ferencian a bölcsész diákkö- emiitette, hogy a KlSZ-klub s ennek egyik oka éppen e 
rösök 23, a nyolcadikon 29 frránt sokszorosan nagyobb gyűlések sablonossága. 
dolgozattal képviseltették érdeklődés nyilvánult meg 
magukat. Egy év alatt nem létrehozása előtt, és beszélt 
kevesebb, mint harminc di- a Szegedi Egyetem terjeszbé-
ákköri ülésen vitatták meg si és előfizetési problémá-
a dolgozatokat. Különösen iról. A kari szervezet hibái 

A beszámolót követő élénk 
vita után a gyűlés megvá-
lasztotta a kari bizottság 
tagjait. 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

Április 27-én délután szerűbbé s hatásosabbá ten-
tartották meg a JATE Ter-
mészettudományi Kara 
KISZ-szervezeteinek kari 
küldöttértekezletét. Az érte-
kezleten Németh József, a 
KISZ kari titkára tartotta 
meg a leköszönő kari veze-

ni politikai témájú KISZ-
rendezvényeket 

A beszámoló után — 
amely részletesen értékelte a 
KISZ-munka egyes reszort-
jait, a tudományos diákkö- vezőtitkár, 
rök működését, a kulturális 

A megválasztott kari bi-
zottság választotta meg tag-
jai sorából a ti tkárt és a 
kari végrehajtó bizottságot. 
A KISZ Természettudomá-
nyi kari titkára Klukovits 
Lajos lett, titkárhelyettesei 
pedig lírányi Judit, Simon 
Mária és Németh József. A 
végrehajtó bizottság tagjai: 
Kajdacsy Katalin mint szer-

Szalay István 
tőség beszámolóját az elmúlt m u n J _ á t a k a r i sportéletet, 

ffwlalko- a külügyi munkát és az ér-l , 8 I M r riok vértol mi tevékenvséc ed-
évek munkájáról 
moló részletesen 
zott az alapszervezeti mun-
ka problémáival és a szer-
vezeti élet további gazdagí-
tásának, tartalmasabbá vá-
lásának lehetőségeivel. Az 
ideológiai-politikai munka 
fokozott hangsúlyt kapott a ső napirendi pont lezárása 
beszámolóban s az azt köve- után megválasztotta a KISZ 
tó vitában is. Sok ötlet, ja- 31 tagú kari bizottságát és 
vaslat fogalmazódott meg ar- az egyetemi küldöttértekez-
ról, miképp lehetne élmény- let küldötteit. 

dekvédelmi tevékenység ed-
digi eredményeit — élénk 
vita következett, amely so-
rán mintegy 10—14 hozzá-
szólás hangzott el. 

A küldöttértekezlet az el-

mint agit-prop titkár, Bor 
Edit kultúrfelelős, Pálinkás 
Péter érdekvédelmi felelős, 
Hunya Péter külügyi felelős, 
Asbóth József sportfelelős, 
valamint funkció nélkül 
Matievics István. 

A küldöttértekezlet dönté-
se alapján a Természettudo-
mányi Kart 32 ttk-s küldött 
képviselte a József Attila 
Tudományegyetem KISZ-
szervezeteinek egyetemi kül-
döttértekezletén. 

Újítók, újítások 
orvosegyetemünkön 

Évente több mint száz — Rektori hatáskörben 
— A gyógyításért 

Több mint száz újítás évente. Az embernek nagyüzem Jut 
eszébe, kéményeit nyújtóztató, zajos gépeket őrző gyár. Egye-
tem semmiesetre sem. Pedig a 100—130 újítás, amiről most sző 
esik a Szegedi Orvostudományi Egyetem dolgozóinak ügyességét, 
szorgalmát dicséri. A beadott újitások száma alapján az intéz-
mény 1S60 óta az ország egyetemei közfitt mindig kimagasló ered-
ményt mondhat magáénak. S a betegek nem is sejtik, hogy a. 
kényelmüket és gyógyulásukat elősegítő gép, berendezési tárgy 
nem gyárban készült— az egyetem oktatói, dolgozói tervezték, 
készítették. Hiszen — ahogy dr. Kovács Endre adjunktus újítási 
felelős mondja — a megtakarítás kimutatása csak másodlagos, a 
legfontosabb: a gyógyítás szolgálata. 

— Az újítási bizottság nisztérium hatásköre pedig 
nyolctagú. Tagjai közt ott a rektorra ruházódik á t Ez 
vannak a legjobb újítók, a nemcsak az egyszerűbb ée 
párt és a szakszervezet kép- gyorsabb ügyintézést hiva-
viselői is. Eddig a rektor, tott biztosítani, de vezetőjük 
illetve a minisztérium dön- révén az intésetek is köz-
tött a bizottság álláspontja vetlenebbül lesznek érdekel- szerűsítésének munkálatába, 

újításokban is élen jár egye-
temünk. Most folyik a Tóth 
—Pónyi féle fogászati fanto-
mok előállítása. Az élettani 
intézet egyik adjunktusánaki 
dr. Madarász Istvánnak új í -
tása a kis laboratóriumi ál-
latok magasabb idegtevé-
kenységének vizsgálatára al-
kalmas univerzális berende-
zés. Elősegítené ezt a mun-
kát, ha az ifjúsági szervezet 
révén a hallgatókat is sike-
rülne bevonni az oktatás kor-

alapján. Július 1-től azonban 
kísérletként bevezetik, hogy 
a 3—5 ezer forintig terjedő 
újítási díjat a bizottság vé-
leménye alapján jóváhagy-
hat ja az új í tás t benyújtó 

ve. 
—Melyek voltak az elmúlt 
időszak legérdekesebb új í -
tásai? 
— Hasznos és értékes volt 

Kecskeméti Lajos röntgen-

Ujjé! Panoptikum 
XJjjé, a ligetben nacce-

rii... Miért is ne lenne 
nagyszerű, mikor itt lát-
hatja a tisztelt nagyérde-
mű a világ egyetlen élő 
irodalmi panoptikumát. 
Olyan szerzőket ígér be-
mutatni, mint Petrarca, 
Csokonai, Kosztolányi, 
Heltai és Soós Zoltán, 
olyan nagyszerű kikiáltója 
van, mint Bajnóczky Ist-
ván, zongorájánál meg a 
minden kendőzés és paró-
ka ellenére is játékáról 
egyszeriben felismerhető 
Kerek Attila ül. Mert az 
orvostudományi egyetem 
irodalmi színpadának tag-
jai állnak most a Kamara 
Színházban a „családi" 
közönség elé: szavalnak és 
komédiáznak szorgalmasan 
és sokszor tehetségesen. 
Miért is ne lenne nagy-
szerű? 

Az ötlet és a szándék, 
ha nem is originális, való-
ban nem mindennapi. Iro-
dalmi panoptikum. Csoda-
bogár költök vagy költők 
csodabogarai a vásári desz-
kákon, harsányságában is 
komoly felelősségteljes já-
ték, kosztolányi-féle érte-
lemben játék az irodalom-
mal, groteszk modernségű 
felismerése annak, hogy fel 
kellene oldani a görcsbe 
merevedett irodalomisme-
retet — nagyszerű fel-
adat. A műsort összeállító 
és rendező és egy Ka-
rinthy írást kedvesen 
improvizáló dr. Poczik 
Miklós ötlete már előadás 
előtt megérdemelte a tap-
sot. Tehetségről adott szá-
mot a nagyszámú szerep-
lősereg is: különösen Ba-
lázs Ildikó, Magyar Mária. 
Varga Zsigmond és a „sok 
beszédű asszony"-ként kü-
lönösen virtuóz Bod Sa-
rolta. Miért is ne lenne 
nagyszerű? 

Azért, mert amit május 
5-én este a kamara szín-
házban láttunk — nem is 
fél, de negyedmegoldás, A 
legelfogulatlanabb (vagy 
talán legelfogultabb) néző 
sem tudott fölismerni va-
lamiféle olyan Izövetkeze-
tességet, ami nélkül az 
irodalmi műsor darabjaira 
hullik szét. Ehhez kevés 
az a — kritikus vélemé-
nyek szerint meglehetősen 
ízléstelen — keretjáték' 
amelynek folyamán Pet-
rarca és Csokonai két la-
vórban együtt áztatva 
bütykeit szellemtelen és 
sokszor irodalomtörténeti 
tévedésekkel (nem a szán-
dékos anakronizmusra 
gondolok, de a Csokonai 
emlegette Lilla-szonettek-
re,) teletűzdelt beszélge-
tésbe mélyed. Vezethetett 
volna olyan formai meg-
oldásokrn is rí.- ötlet, hogy 
irodalmi pletykákra építve 

a komikumot, pellengé-
rezze ki az élő és holt köl-
tőket. De az a vergődés, 
amit szegény Kosztolányi-
másolat művel a fejfájá-
sával, nem irodalmi plety-
ka, hanem kabaré. De nem 
irodalmi. Az embernek 
olyan érzése támadt, ami-
kor a Végh Tóni-paródia 
és Toprongy-song között 
az Anyám tyúkját hallotta 
szavalni, mintha arra épí-
tettek volna a műsor ösz-
szeállítói, hogy a szereplők 
milyen verseket tudnak. 
Lehetett volna aztán azt a 
megoldást is választani, 
hogy a magyar irodalom 
oly gazdag paródiatermé-
sét használják fel a pa-
noptikum bábuinak meg-
elevenítésére. Mert a pa-
noptikum nem lehet bű-
vészkalap, amiből hol nyu-
lat, hol pedig cukorkát 
rángat elő a mester. Egy 
irodalmi összeállítás célja 
véleményem szerint az, 
hogy olyan hatást gyako-
roljon az emberekre, amit 
egy vers magában nem 
tudna elérni. Hogy élőszó-
val neveljen, tanítson, s 
az üresjáratú nevettetést 
hagyja meg a kabarénak. 
Ehhez nemcsak verseket, 
szereplőket, de elképzelé-
seket is válogatni kell. 

Az est, mindezen ko-
moly tanulságok ellenére 
is sikeres volt. Hiszen ta-
vasz van. S „ujjé, a li-
getben naccerű...". 

Veress MiklÓ6 

Jellemrajzok 
Ügy tűnt végleg megcsomó-

sodott a beszélgetés fonala, 
amikor valaki „bedobta" a 
témát: „Mi a véleményed 
önmagodról?" No, csak bát-
ran, őszintén, egymás között 
vagyunk! 

— Szeretjük egymást. 
* 

— Dicsekvés nélkül mond-
hatom, meg vagyok magam-
mal elégedve, én szeretem 
legjobban a családomban a 
pénzt. 

— Hogyis mondjam csak 
kérlek szépen, hát tudod ... * 

— Igen, az ember mindig 
önmagával szemben legyen 
a legkövetkezetesebb, önfe-
gyelem, szorgalom, önkriti-
ka, lelkesítő önérzet, ezek a 
legfontosabbak... Hogy ma-
gamról? Büszke vagyok, kö-
zepesre sikerült az utóvizs-
gám. 

* 

Ha az ember őszintén pró-
bál humorizálni, mindig ön-
magából ad valamit. Ugye? 

— m. r. — 
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intézet professzora is, a mi- szeirográf-újítása. Elsősor-
ban a betegek szempontjá-
ból. Eddig hat alkalommal 
kellett elvégezni ugyanazt a 
fejröntgent, hatszor kellett 
kontrasztanyagot a szervezet-
be juttatni — most a bete-
geket ettől megkímélve egy-
szerre el lehet végezni a 
vizsgálatot. És ha mindeh-
hez hozzátesszük, hogy egy 
ampulla kilencven forintba 
kerül ebből a kontraszt-
anyagból, akkor lá that juk az 
anyagi megtakarítást is, ami 
eddig 15—20 ezer forint. 
Igaz, hogy az újításokra 
évente 100—150 ezer forintot 
fizetünk ki, de az újítások 
révén 200 ezer forintnyi ösz-
szeget fordíthatunk más be-
ruházásokra. 

— A gyógyító munka mel-
lett az egyetemen oktatás 
is folyik. Mi a helyzet en-
nek korszerűsítésével? 

oktatást elősegítő 

...... -¿sJT , . -

(Somogyiné felvétele) — Az 

ha terveikkel, elképzeléseik-
kel segítenék ezt a tevé-
kenységet 

— Milyen klinikák és in? 
tézetek járnak élen az új í -
tásban? 

— Nagyon nehéz a válasa-
tás. De ha ki kell emelni né-
hánya t akkor a Nőgyógyá-
szati Kl inikát a Fogklinikát 
a II. Belklinikát a sebésze-
tet, az Élettani Intézetet éa 
a Gazdasági Hivatalt említe-
ném. De az lenne a legna-
gyobb igazságtalanság, ha 
nem beszélnénk arról, hogy 
az újítások kivitelezése el-
sősorban az egyetem műsza-
ki gárdájának köszönhető. 
Ebben az évben eddig 35 
újítást adtak be, s tizet eb-
ből a műszakiak. Minden-
napi karbantartó munkájuk 
mellett mint újítók, tervezők 
vagy kivitelezők így szolgál-
ják ők is mindannyiunk kö-
zös ügyét: a gyógyítást 

Megyei Kollégiumi 
Konferencia 

Április 28-án délelőtt a Szegedi Tanárképző Főiskola Semmel-
weis utcai kollégiumában ült össze a II. megyei egyetemi és fő-
iskolai kollégiumi konferencia. A tanácskozas résztvevői dr. An-
derle Atiám, Kovácsné Győri Ida és Pignitzki György ctőadvá-
nyát vitatták meg a felsőoktatási bentlakásos intézmények szer-
vezeti formáiról. 

A tanácskozáson adták át a KISZ Csongrád megyei bizottsága 
jutalmait a legjobb kollégiumi vezetőknek, diákbizottság! aktí-
váknak. Könyvjutalmat kapott Kovács Aranka, Gránitz János, 
Pignltzki György, Antal Mihály, Bános Márta, Bobák Ágnes, Mar-
kovics Júlia, Jáger Gyula, Mládi Mária, Szigeti Rózsa. Bíri Sán-
dor, Formán István, Ceglédi István, Sípos Katalin, dr. Anderle 
Ádám, Szabó Elek, Dalman László és Fehér Mária. 

A KISZ Csongrád megyei 
bizottsága a múlt év no-
vemberében rendezte meg a 
megye felsőoktatási bentla-
kásos intézményeinek, di-
ákotthonok, kollégiumok 
igazgatóinak, nevelőtanárai-
nak és diákbizottsági aktí-
váinak első konferenciáját 

Vonzó és érdekes volt az 
első tanácskozás programja. 
A Szegedi Orvostudományi 
Egyetem KISZ végrehajtó 
bizottsága által kidolgozott s 
a szocialista kollégium szer-
vezetét, működését és köve-
telményeit vizsgáló tervezet 
méltán tarthatott számot az 
érdeklődésre. Szerkesztősé-
günk is ezért, s a bátor kez-
deményezés feletti örömmel 
vállalkozott a tervezetnek 
mint vitaindító közlemény-
nek a megjelentetésére. A 
vita lapunk hasábjain és ott 
a tanácskozáson is tartal-
massá, színvonalassá terebé-
lyesült, bizonyítva minden 
bátor kezdeményezés jogo-
sultságát még akkor is, ha 
az tartalmában esetleg meg-
valósíthatatlan a jelenlegi 
feltételek, adottságok kö-
zött. 

Körülbelül ez a gondolat 
volt az I. megyei kollégiu-
mi konferencia végső konk-
lúziója, összegező tanulsága 
is. E gondolat jegyében a 
megkezdett munka tartal-
mi folytatásaiként került sor 
most a II. megyei kollégiu-
mi konferencián a bentla-
kásos intézmények különbö-
ző szervezeti formáinak, s a 
diákotthoni-kollégiumi kö-
zösségek fejlődése, mint egy-
séges folyamat tartalmi jel-

lemzőinek a vizsgálatára. 
Hiszen — s ezt őszintén meg 
kell mondanunk — annak-
idején, amikor a kollégiu-
mosítás mozgalma megin-
dult, s diákotthonok kollé-
giumokká lettek, a kollé-
giummá válás meglehetősen 
formális aktus volt, nem lé-
vén kidolgozottak és általá-
nosan ismertek azok a kö-
vetelmények sem, amelyek 
egy kollégiumi közösség 
életének rendjét, szervezett-
ségét kellene, hogy jelle-
mezzék. 

Diákotthon — kollégium 
— szocialista kollégium. E 
három fejlődési fokozatot 
különböztette meg a II. 
megyei kollégiumi konfe-
rencia elé terjesztett írásos 
anyag egymástól. Feltétlenül 
erénye a dolgozatnak s e te-
kintetben előrelépés is —, 
hogy megpróbálta a legfon-
tosabb, legáltalánosabb s 
mindenféle bentlakásos in-
tézményre jellemző ismér-
vek alapján megrajzolni a 
fejlődés irányát. A fokoza-
tokat nem egymástól mere-
ven különváló, független 
egységként vizsgálta, ha-
nem egymásból következő 
s egymás eredményeire épí-
tő, azokat továbbfejlesztő 
fokozatokként, hangoztatva 
azt is, hogy a fejlődés egy-
sége a lényegesebb tényező 
s nem az egyes kategóriák-
nak a másiktól megkülön-
böztető jegyei. 

Ugyanakkor azonban — 
részben a legáltalánosabb 
tényezők vizsgálata, részben 
a fejlődés egységének han-
goztatása, részben pedig a 

feldolgozás vázlatossága, a 
tanulmány szerkezeti és lo-
gikai egyenetlenségei foly-
tán — a vita tanulságai sze-
rint is, túlságosan egybemo-
sódtak a különböző fokoza-
tok. S talán didaktikai meg-
fontolásból, talán e vázla-
tosság miatt — a diákott-
honnak a jellemzésében 
olyan ismérvek is felsoro-
lásra kerültek, amik alap-
ján például a „diákotthon 
lakója" egyetemi, vagy fő-
iskolai hallgató .sem lehet-
ne (ellenséges nézetek han-
goztatása stb.). S a vita fel-
szólalói talán ezért is fo-
galmazták meg kis iróniá-
val azt a gondolatot, ami-
ben van igazáág: amikor 
még csak diákotthon volt, 
ugyanazért dolgoztak a kö-
zösség tagjai, ugyanolyan 
feltételek teljesítésén fára-
doztak, mint a kollégium-
ban, vagy mint amilyeneket 
a szocialista kollégiumi cím 
elnyeréséért kell majd tel-
jesíteni. 

A vita — mintegy általá-
nos bírálataként a vitaindí-
tó tanulmánynak — részlet-
problémák körül gyűrűzött. 
Pignitzki György, az orvos-
egyetemi kollégiumok igaz-
gatója elmondta, hogy ami-
kor elvben a kollégium a 
tanszéken kívüli nevelő 
munka legfontosabb bázisa, 
gyakorlatban, az egyetem és 
a kollégiumai viszonyában 
nem mindig ez a szemlélet 
érvényesül. Hangoztatta, a 
KISZ, a diákönkormányzat 
és a kollégiumok állami 
vezetése közötti jó kapcso-
lat fontosságát. Keserű Bá-

lintné diákotthon igazgató, 
a vizsgálódás sokrétű, ösz-
szetett gyakorlatónak fon-
tosságát hangsúlyozta a kol-
légiumi munka ismérveinek 
megállapításában. Szilágyi 
Károly hallgató hangoztat-
ta, hogy szükség van a ne-
velőtanárok, patrónusok 
munkájára a kollégiumok-
ban és a szocialista kollé-
giumban is. Csizmadia Aliz 
hallgató a koedukált diák-
otthonok és kollégiumok 
szervezeti rendjének kidol-
gozatlanságáról, hibáiról be-
szélt. A további felszólalá-
sok: Kovácsné Győri Ida, 
Fehérvári Ferencné, dr. 
Szántó Imre, Micheller Mag-
dolna is a tanácskozásnak 
ezt a részletkérdéseket ki-
dolgozó munkaértekezlet jel-
legét erősítették. 

Zárószavában dr. Koncz 
János, a KISZ Csongrád me-
gyei bizottságának titkára 
joggal szögezte le, hogy a 
tanácskozás hasznos, ered-
ményes vol t A vita meg-
mutatta, hogy a diákotthon-
kollégium-szocialista kol-
légium fejlődési vonal pon-
tos és egyértelmű megraj-
zolásához s a szocialista 
kollégium követelményrend-
szerének megállapításához 
újabb vitákra, javaslatok, 
észrevételek meghallgatására 
és felhasználására van szük-
ség. Az értekezlet munka-
bizottságot jelölt ki egy ter-
vezet kimunkálására, mely 
a következő megyei kollé-
giumi tanácskozás elé kerül 
majd megvitatásra és elfo-
gadásra. 



Gyorsaság, gazdaságosság 
Mit tesz a szegedi kibernetikai laboratórium 

a termelés segítésére? 

Hét év eredményei: 

A kétkezi munka tanszékén 
Az asztalon fényképek. 

Egyiken földbesüllyedt, ro-
»oga ház, a másikon sárban 
fuldokló udvar, kopott épüle-
tek. Aztán munkaruhás fia-
talok és felnőttek: tégla, 
megfeszülő gerendaszerkezet. 
Megcsillan az üveg e fiú 
kezében, ahogy óvatosan for-
dí t ja a tetőre. Kémény és 
üvegház, emelkednek a sár-
ból az ú j falak. A főiskola 
mezőgazdasági tanszékének 
hőskorát mutat ja így Pálfi 
György tanszékvezető do-
cens. A tanszék 1960 októ-
berében alakult meg nehéz 
körülmények között, a sze-
mélyi és tárgyi feltételek 
hiányával küszködve. Az ál-
talános iskolai tanárok kép-
zésének ú j céljai hívták lét-
re: három holdon egy épület-
tel. Ma a szegedi részleg-
ben három épület és egy 
üvegház van, az újszegedi 
tízholdas gazdaságban is ú j -
jáépítettek egy házat. Hét 
év alatt egymillió forint ér-
tékű társadalmi munkát vé-
geztek a tanszék dolgozói, 
nappali és levelezős hallga-
tói. Az utóbbiak között olya-
nak ragadták meg a csikor-
gó talicskák nyelét az ásót, 
a lapátot akik már tíz-ti-
zenöt éve gyakorló tanárok, 
vagy iskalaigazgatók. A ta-
valy épített üvegház tégla-
anyagát társadalmi munká-
ban végzett bontásból nyer-
ték. És most is a csípős ta-
vaszi időben betont kever-
nek a lányok a kapunál: 
betonoszlopokkal veszik kö-
rül a hátsó udvar kis meteo-
rológiai ál lomását 

Házi 
meteorológia 

— Ez az első évfolyam 
feladata. Van egy szerződé-
sünk az Asványolajforgalmi 
Vállalat korrózióstechnikai 

szolgálatának budapesti köz-
pontjával, hogy harminc-
ezer forint értékű munkát 
végzünk nekik. Ez a válla-
lat föld alatti töltőállomá-
sokat is épít többek között 
amelyek 3—4 év alatt tönk-
tiemennek. Tekintve, hogy 
egy ilyen állomás másfél 

millió forint értékű, vizsgál-
ják: miként lehet a korró-
zió ellen védekezni. Ebbe a 
munkába kapcsolódunk be-
le mi is. Az első évfolyamon 
a meteorológiai és a talaj-
tan úgyis tananyag, s a hall-
gatók olyan részfeladatokat 
kapnak, amelyekből szakdol-
gozat is lehet. A betondu-
cokra azért van szükség, 
mert ez általános iskolai 
gyakorlóterület is: a főis-
kolai gyakorlóból járnak ide 
osztályok. 

Hangosan gondolkodom: 
Harmincezer forint! Észre-
veszi ós megmagyarázza, 
hogy a tanszék az oktató 
munka mellett nagy terme-
lőmunkát is végez. 

— Mezőgazdasági vona-
lon jó gyakorlat csak akkor 
lehetséges, ha jól termelünk. 

Tápkockákba ültetik a pa-
lántát az üvegházban. 

1966-ban 334 ezer forint 
volt a bruttó termelési érték 
s ebből 94 ezer forint tár-
sadalmi munka. Meghatáro-
zott üzemterv szerint dolgo-
zunk: szerződésünk van a 
felvevő vállalatokkal, s 
adunk el terméket magánfo-
gyasztóknak is. Heti egy áru-
sítási napunk van. sok itt 
a tennivaló. A mi szakun-
kon nincs kidolgozva még 
annyira a metodika, mint 
más tantárgyaknál. Kutató-
munkánk egyik részét tehát 
a módszertani kutatások ad-
ják, amelyben mind a hat 
oktató részt vesz. Pillanat-
nyilag 3000 iskolával va-

gyunk intenzív kapcsolatban 
a Győr-Sopron megyei Ko-
roncótól a nyírségi falukig. 
Célunk, hogy ezen iskolák 
adatszolgáltatásának, gya-
korlati tapasztalatainak meg-
felelően a IV. Nemzetközi 
Tudományos ülésszakra, 
amely ősszel lesz, konkrét 
tényekre alapozott tudomá-
nyos munkát produkáljunk. 

Kapcsolat 
háromezer 
iskolával 

A hallgatói műhelyben 
kellemes viasz-szag fogad. 
Az asztalokon fakeretek, egy 
polcon aranysárga lépek. A 
fal mellett megbarnult kere-
tekben szütke lyukacsos 
anyag. Itt mindent a hallga-
tók csináltak. A mülépből 
egy kilogramm 140 forint 
lenne, ezért asztalosmunká-
val elkészítik a kereteket 
áthúzzák ra j tuk a drótot 
kiolvasztják a régi lépeket 
és megtisztítva ú j ra öntik. 

S i t t minden így készül. A 
hallgatók állítják össze a 
szemléltetéshez szükséges 
talajtani metszeteket ők fes-
tik a címeket. Az ő munká-
juk is benne csillog a kora-
nyári meleggel köszöntő 
üvegházban, ahol ciklámen 
illatozik. Igen. bármennyire 
is szokatlan, illatozik. Ez a 
különleges, vagy nagyon 
egyszerű dísznövények biro-
dalma. Arrább a nyúltenyé-
szet. Törzsállománya 24 
anya négy bak. Itt húshib-
rid előállítás folyik. Évente 
3—4 mázsa nyúlhúst adnak 
el az FMSZ-nek. A barom-
fiudvarokon egymás tollát 
csipdesik a tyúkok. Le kell 
őket vágni. De van utánpót-
lás. Nyolcszáz kiscsibe csi-
pog az etető körül. 

A blokházakban zöldell a 
paradicsom, de a szabadföl-
di ültetvény feketén konyul. 
Mintha megégették volna. A 
fagy még az alacsony üveg-
tetőhöz érő leveleket is meg-
perzselte a melegágyban. 
Az udvaron hatalmas gö-
dör. i ' 

— Sajnos, területünk egy 
részén csatornát vezetnek át, 
s a munka elég régóta t a r t 
Nem is tudunk addig rende-
zett körülmények között 
dolgozni, amíg el nem ké-
szül. Annyi hasznunk lesz 
belőle, hogy a talajvíz ala-
csonyabb lesz, de a betono-
zott út jaink is tönkremen-
nek. 

A munka beérik 
Visszatérünk a legrégibb 

épülethez. Még nincs sok 
látnivaló: a hűvös idő; 
miatt elmarad a méhész-
kedés is. Belépünk a va-
cogtatóan hideg (nincs óra 
ma, nem fűtöttek be) labo-
ratóriumba, ami valaha 
istálló vol t Aztán ismét 
fülledt meleg csap meg. A 
keltető szobában most har-
madéves hallgatók tartanak 
ügyeletet. A heverőn mele-
gítőruhás lány ül és olvas. 

— Minden órában hőmér-
sékletet kell mérni. Most 
harminchét nyolcnak kell 
lennie. Minden két órában 
permetezni kell a tojásokat. 

— Nehéz ez a szak? 
— Nem nagyon nehéz, de 

elég erősek a követelmények. 
Blsőben a jól kezdtem, de 
a legutóbbi szigorlatom ered-
ménytelen volt. A számok-
kal volt a hiba. Hogy milyen 
mélységbe kell vetni az 
egyes növényeket. 

Szegedi Éva — bármilyen 
furcsa is ez, nem szegedi. 
Farmosra való. A mezőgaz-
dasági szakkal tehát nem 
volt nehéz megbarátkoznia. 
De azt hiszem, a többieknek 
sem. Mert igaz, hogy most 
még fagyoktól kell félni, és 
csípősek a délutánok is, de 
ha szárba szökkennek a ka-
lászosok, ha az indák közül 
kipiroslik az eper és a viasz-
szagü lépekbe gyűjtik a mé-
hek a mézet: munkájukat 
láthatják érésbe fordulni. 

Muszka Dánielt, a kiber-
netikai laboratórium tudo-
mányos főmunkatársát nem 
kell különösebben bemutat-
ni, hiszen gyakorlati tevé-
kenysége közismert. Öt kér-
tem meg, hogy ismertesse 
a Szegeden levő számológép, 
a már csaknem két éve üze-
melő M—3—M eddigi leg-
fontosabb munká i t 

Kérdésemre elmondta, 
hogy az M—3—M 1965. 
szeptember 1. óta van Sze-
geden. A kezdeti nehézsé-
gek után 1966 szeptembere 
óta vállalhatják külső üze-
mek gyakorlati problémájá-
nak megoldását. Az ehhez 
szükséges engedélyre ugyanis 
egy egész évet várni kellett. 
Eddig azok a szegedi üze-
mek, amelyek problémákkal 
fordultak a kibernetikai la-
boratóriumhoz, már más 
számológépet kerestek ezek 
megoldására. így állhatott 
elő az a visszás helyzet, 
hogy az eddigi legnagyobb 
megbízás a Győri Vagon- és 
Gépgyártól érkezett. Itt több 
százmilliós beruházással Die-
sel-motorokat gyártó részle-
get létesítenek, amihez nyu-
gati licencek beszerzése vált 
szükségessé. Az érdekelt 
nyugati cégek mintapéldá-
nyait kellett összehasonlíta-
ni, és ezek közül kiválasz-
tani a legjobban megfelelő-
ket. Egy Győrben működő 
12 fős mérnökcsoport ún. 
indikátordiagrammokat és 
mérési jegyzőkönyveket ké-
szített, s ezek kiértékelése 
történt gépi úton. Ez rendkí-
vül előnyös volt a gyárnak, 
mert egy indikátordiagramm 
kézi kiértékelése egy fő szá-
mára 24 napi munkát je-
lent. Ugyanezt a gép 3 óra 
20 perc alatt végzi el. Egy 
mérési jegyzőkönyv kiérté-
kelésének hasonló adatai: 1 
fő két napi munkája egyen-
lő 20 perc gépi számolással. 

A gyártandó motorok to-
vábbi fejlesztésére vonat-
kozó számításokat is itt 
végzik az év végéig, és a 
Győri Vagongyár műszaki 
problémáinak megoldására 
további megbízások várha-
tók. Mindezekért a munká-
kért összesen 330 000 forin-
tot fizetnek. (Egy óra gépi 
számolás 550 forintba kerül, 

azaz 600 órás számolást je-
lentenek e feladatok.) 

Hazánkban első ízben 
folynak itt, Szegeden kísér-
letek az optimális talajerő-
visszatérítésre. Erre a meg-
bízást a Kecskeméti Állami 
Gazdaság Laboratóriuma ad-
ta. Különböző talajerőre kü-
lönböző növények telepítésé-
vel kell elérni a célfügg-
vényt: az optimális termés-
eredményeket. 

A következő idők feladata 
elsősorban a szegedi megbí-
zások visszaszerzése lenne. 
Ehhez azonban az M—3— 
M-nél korszerűbb gépre len-
ne szükség, mert az eléggé 
megbízhatatlan működésű 
(elektroncsöves, lassú, 500— 

600 műveletet végez csak 
másodpercenként), memóri-
á ja kis kapacitású (3048 re-
keszes). Jövőre várható egy 
MINSZK—22 gép ütembe 
állítása. Ezzel igen jelentős 
problémák megoldása is le-
hetséges lenne. Az igény 
megvan, hiszen a Paprika-
gyár, a Textilművek és az 
Építőipari Vállalat már ér-
deklődött a lehetőségek fe-
lől. Reméljük, hogy az ú j 
gép minél előbb megérke-
zik, s ezzel sikerül a Szeged 
környéki gazdasági problé-
mák megoldásában tevéke-
nyebben részt venni. 

Cs. J . 

SZEGED—N0VI SAD 2:0 
Április 27-én és 28-án sze-

gedi meghívásra Novi Sad-i 
egyetemista sportolók láto-
gattak el városunkba, hogy 
két fronton összemérjék 
erejüket a szegediekkel. Az 
első napon a labdarúgók 
mérkőztek, majd másnap 
eset a rókusi tornacsarnok-
ban a női kosarasok talál-
koztak. 

JATE vál. — Novi Sad 
3:1 (2:1) Ady tér. 

JATE: Kolláth—Dormán, 
—Hegyes, Kozó, Völgyesi, 
Galli, Bácskai, Lengyel, 
Thékes, Szamosvölgyi, Mé-
száros. 
Novi Sad: Radojcin—Seku-
lic, Vujic, Jurjevic, Jovano-
vic, Isija, Duka, Rujevic, 
Fratucan, Bosnjak, Filip. 

Góllövők: Szamosvölgyi 2, 
Thékes 1, ill. Filip. 

A kezdés után a vendé-
gek léptek fel támadólag 
az első gólt mégis a JATE 
lőtte Szamosvölgyi révén. 
Változatos játék folyt ezu-
tán a pályán, melynek ered-
ménye egy jugoszláv és egy 
szeged1 gól: 2:1. A második 
fé ' időbtn kicsit fokozódott 
az iram. A vendégek a me-
zőnyben szépen játszották, 
egy-két játékosuk csillogtat-
ta technikai tudását. A Thé-

kes irányította gyors szegedi 
támadások mindig gólve-
szélyt jelentettek a jugoszláv 
kapura. 

Jók: Thékes, Szamosvöl-
gyi, Lengyel ¡11. Isija, Jova-
novic. 

Szegedi Egyetem vál. — 
Novi Sad vál. 57:52 (26:17) 
Női kosárlabda, Rókusi tor-
nacsarnok. Vezette: Schmidt, 
Faragó. 

Szeged: Szénási, Szervei (2) 
Istók (6), Reményi (10), Bu-
davári (35), Csere: Izing (4), 
Bajtai. H'dvégi, Pesti. 

Novi Sad: .Tuhász 012), 
Crvenka (7), Krcsmár (fii, 
Osztó (4), Tóth (23). Csere: 
Berger, Drobac. 

A vendégek csapata a Novi 
Sad-i területi válogatottal 
volt egyenlő. Jól kezdett a 
Szeged, egymás után érte el 
kosarait. Az első félidőben 
alaposan elhúztak a hazaiak. 
Szünet után erősen feljavul-
tak a jugoszlávok, ekkor vá ' t 
igazán érdekessé a mérkőzés. 
Már-már úgy látszott, hogy 
a vendégek a maguk javára 
tudják fordítani a találkozó 
állását. A hazaiaknak vé-
gül is — főleg Budavári 
eredményes játéka folytán — 
sikerült bebiztosítani a 
győzelmet. Heves küzdelem 
után — szép fegyvertény. 

(t.) 
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HOL MINDENÜTT LEHET 
SAKKOZNI? (IV.) 

E sorozat kezdi már sejtetni 
az olvasóval, hogy egészen külö-
nös helyeken és szokatlan kö-
rülmények között is kivirlt a 
sakk nemes virága — a ritkasá-
gok és furcsaságok hajszolása 
közbén azonban ne feledkezzünk 
meg azokról a melegházakról, 
ahol ez a virág mind közönsége-
sen, buján tenyészik: nevezete-
sen a kávéházakról. Ma már a 
..kávéházi t rükk" vagy ..kávé-
házi kombináció" kifejezés le-
fitymáló hangiúUyal szerepel a 
magas sakk fölkent elemzőinek 
megjegyzéseiben. de ne feled-
kezzünk meg róla, hogy az euró-
pai sakktörténelem jelentős sza-
kasza nem más, mint kávéházak 
története. (Mint ahogy a ..kávé-
házi ablakból szemlélt valóság" 
kifejezés sem éppen dicsérőieg 
röppent el Darvas József ajkáról 
— de próbálná valaki a magyar 
irodalomtörténetből a kávéháza-
kat kihagyni . . . Boldogult Nagy 
Lajos gondosan kávéházak sze-
rint is nyilvántartotta novella-
termését.) Az 1924-es győri tor-

A hetedik éves tanszék kísérleti telepének látképe. A Szegedi Tanárképző Főiskola mezőgazdasági ismeretek és gya-
korlatok tanszéke országos elismerést vívott ki az elmúlt években. 

nakönyvben megjelen* szorgos 
összeállításában például Galgó-
czy Ferenc a számunkra oly ked_ 
ves eredményű és emlékű 1843/ 
45-ös Pest—Párizs távüzeneti 
mérkőzést egyszerűen a Wurm 
kávéház és a Café de la Régence 
küzdelmének nevezte. 

O. a Café de la Régence. a 
sakknak ez a legendás szentélye, 
melynek puszta említése is meg-
dobogtatja a sakkozói szíveket! 
Gay árulja el, hogy előzőleg a 
szicíliai Procope kávézójában 
gyűltek össze a sakkozók, de ott 
Voltaire és Rousseau játszmái 
körül annyi komolytalan kibic 
(értsd: nem a sakkra, hanem a 
szellemóriásra voltak kíváncsiak) 
verődött össze, hogy átköltöztek 
a Place du Palais-Royal-on álló 
Café de la Régence-ba. (Őszin-
tén szólva azért engem is érde-
kelt volna, hogy mit mond a 
nagy Voltaire olyankor, amikor 
elnézi a vezérét: hátha 6, a nagy 
század szalonjainak kedvence és 
a szavak mestere lelt az ilyen 
alkalomhoz illő, mindazonáltal a 
nyomdafestéket is eltűrő kifeje-
zést.) 

Vagy nézzük az angol sakk-
élet kezdeteit. Murray szansz-
krit kéziratokat felsoroló és kö-
zépkori krónikákat eredetiben 
hosszan idézgető alapvető műve 
egyszeriben kávéházakat kezd 
emlegetni: Slaughter's, a Cha-
ring Cross-on a Sallopian Cof-
feehouse, a St. James's Street-
en pedig Parsloe's. Honnan in-
dult Emanuel Laskernak a ma-
ga nemében ma is egyedülálló 
sakkpályafutása? A berlini Café 
Kaiserhof-ból. Es hová téved be 
a bámuló szegedi fiatalember, 
Maróczi Géza. a fényes főváros-
ban? Kávéházakba. Fél évszázad 
múlva is pontosan fölsorolja a 
..palikat" fölhajtó kibicek sise-
rehadától körülvett „mestere-
ket", a Király kávéházban 
Kopftein Adolf urat. az Angol 
kávéházban Ádler Mór urat, a 
székesfehérvári nagykávéházban. 
Glück urat. Nagymesterünk 
mondatai bizony rekedtesek 
és zörgőek. Hol maradnak 
Esti Kornél henyén odavetett-
nek ható, valójában vég-
telenül műgonddal egymás mel-
lé sorakoztatott szavaitól, me-
lyek 2—3 sorban tökéletes biz-
tonsággal körénk tudják vará-
zsolni eey kávéház hangulatát! 
Vagy milyen színtelenek ahhoz 
a leíráshoz kénest, amit Kakuk 
Marci ad Somáról és sipista ba-

rátairól. Mégis a valósás na . 
gyon segítségére tud sietni an-
nak, aki naiv hittel szegődik 
szolgálatába: a puszta fölsoro-
lás olyan zengést ad e nevek-
nek, hogy fölidézi számunkra a 
milléneum előtti kávehazak hát-
só traktusának világát. 

Adler Mór — Maróczy Géza, 
Angol kávéház, Budapest, 1896. 
március 5. 1. cl Hf6 2. d4 c3 
Figyelem: az évtizedek múlva a 
bábák kőzött oly sok (szelle-
mes!) torzsalkodást kiváltó bu-
dapesti védelem! 3. de Hg4 4. 
Hf3 Fc5 S. e3 HcS S. Vd5 Ve? -. 
Hc3 Hge5: 8. Fe2 ds 9. He4 Fc3 
10. Vdl Fb4+ l t . FŰ2 0—0—0 12. 
Fb4: Hb4: 13. Vb3? Hf3? Hf3:+-
14. Ff3: rt5! 15. Hd2 dc IS. Hc4: 
Bd3! 17. Va4 Fc4: 18. Va7: Hc2 + 
19. Ke? Bd4+ matt. 

7. F. Matthcws 
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Matt négy lépésben. 
Vil.: Kh3, Vg2. - Söt.: Kh», 

gy.: h5, h6. 

SZEGEDI EGYETEM 
A József Attila Tudományegye-
tem. a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem és a Tanárképző Főis-
kola lapja. Megjelenik havonta 
kétszer. Főszerkesztő: Papp 
Lajos. Szerkesztőség: Szeged Ma-
gyar Tanácsköztársaság út ja 10. 
Tel.: 15-198. 12-330. Kiadásért fe-
lel. Kovács László a Csongrád 
megyei Lapkiadó Vállalat igaz-
gatója. Kiadóhivatal: Szeged. Ta-
nácsköztársaság útla 10.. Tel. j 
13-500. 13-116. A lapot az Intéz-
mények pártbizotságai terjesz-
tik. Ara 50 fillér. Előfizetés ne-

eved évre 3 Ft 
Szecedl Nyomda Vállalat 


