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Ahhoz, hogy építsünk, tudás kell, el 
kell sajátítani a tudományt. Ahhoz 
azonban, hogy tudjunk, tanulni kell. 
Tanulni állhatatosan, türelmesen. 

Smtátin 
(Bemséd aa lf/úaá^i Szövetné/* 
VM. kongresszusán) 

m 

A Z A L L Q M V I Z S G A K K Ü S Z Ö B É N 
Irta: FODOR GÁBOR 

' A kultúrforradalom végrehajtá-
sáért a szegedi egyetemeken és fő-
iskolán, a II. félévben folytatott 
harcunk során hatalmas mozgósító 
erőt jelentettek a május 17-i or-
szággyűlési képviselőválasztások. A 
választások eredményeképpen dol-
gozó népünk egyöntetűen adta sza-
vazatát a Magyar Függetlenségi 
Népfront jelöltjeire és ezzel újabb 
rendkívüli jelentőségű győzelmet 
aratott a belső és külső ellenség 
kísérletezéseivel szemben. 

Pártunk politikai iránytmutatása 
mellett helyesen taiáltuk meg a 
választásra készülés alatt az utal 
arra, hogy a jól végzett agitációs 
munka mellett hallgatóink legfőbb 
feladata, a vizsgákra való készülés 
ne kerüljön háttérbe, sőt a fel-
ajánlásokon keresztül éppen alá-
támasztó és továbbvivő erőként 
tudtuk beiktatni a választási agi-
tációs munkát a tanulmányi téren 
szükséges erőfeszítések fokozásába. 
Hazafias kötelességünknek is úgy-
szólván maradéktaalnul eleget tet-
tek egyetemünk hallgatói és dolgo-
zói, amikor május 17-én, a szavazó 
urnák elé járultak. 

Az egyetemi és főiskolai tanulmá-
nyaik befejezése előtt állók számá-
ra a legfontosabb feladat most, a 
választások utáni időszakban, év-
végi vizsgáik és ezt követően az 
államvizsgák letétele jelenti. A 
vizsgáknak ez a sorozata, kétségkí-
vül igen komoly erőfeszítést igé-
nyel tőlünk, amelynek kifejtésétől 
azonban egy pillanatra sem szatyid 
visszariadniok. Fáradozásuk bősé-
ges gyümölcsöt fog hozni, mert 
olyan oklevélnek az elnyeréséhez 
segíti őket, amely az újtípusú szo-
cialista felsőoktatásunk által tá-
masztott követelményeknek részük-
ről való teljesítését bizonyítja. Az 
államvizsga-oklevél — az állam-
vizsga rendszeresítéséről szóló mi-
nisztertanácsi határozat szerint — 
fizt igazolja az egyetemek, illetőleg 
főiskolák oktatói részéről, hogy a 
(végzett hallgató rendelkezik mind-
azokkal az ismeretekkel és képes-
ségekkel, amelyek az oklevél alap-
ján betöltendő munkakörének el-
látásához szükségesek. Az állam-
vizsga-oklevelet felmutató hallga-
tókat jövendő munkahelyükön a 
szocializmus építésének gyors előre-
vitelére hivatott, vezető szakkáde-
reknek fogják tekinteni és ennek 
megfelelő megbecsülésben fogják 
reszesíteni. 

Megnyugvást és ösztönzést kell 
meríteniök államvizsgázóinknak ab-
ból a tudatból is, hogy népi demo-
kráciánkban a Horthy-rendszer dip-
lomás munkanélkülisége ismeretlen 
fogalommá vált. Az egyetemről és 
főiskolákról kikerülteket biztos ál-
lás várja, amelyet kívánságaik fi-
gyelembevételével jelölnek ki szá-
mukra.. 

Nincs helye az államvizsgázók 
körében semmiféle pesszimizmus-
nak, vagy éppen pánik-hangulat-
nak. Ne érezzék magukat kísérlete-
zés tárgyának azért, mert ők az első 
évjáratot képezik, amelynek állam-
vizsgát kell tennie. Az államvizsga 
letételének kötelezettségéről ideje-
korán, még az őszi hónapokban ér-
tesültek. Az államvizsgák időpont-
Ját úgy állapították meg, hogy szá-
mukra a kellő előkészületi idő biz-
tosítva legyen, anélkül, hogy egye-
temi tanulmányaik teljes befejezése 
és elhelyezkedésük az őszre ma-
radna. Az egyes tárgyakból való 
vizsgázás időpontját a tanulmányi 
osztályok a miniszteri rendeletnek 
megfelelően úgy tűzték ki, hogy 
két-két vizsga között legalább 5— 
6 nap maradjon az anyag átismét-
lésére. 

A tanszékek a legteljesebb segít-
séget nyújtják az államvizsgázók 
számára felkészülésükhöz. Az ál-
Iamvizsga'tematikát idejében a 
vizsgázók rendelkezésére bocsátot-
ták és pontosan megjelölték szá-
mukra a kérdezésre kerülő anyag 
körét, a súlyponti kérdéseket, vala-
mint a tanulás és ismétlés legjobb 
módszereit. Sorozatos konzultációk 
keretébein állnak a hallgatók ren-
delkezésére a tanszemélyzet tagjai 
és veszik át velük részenként az 
nnyagot. Ezek a konzultációk kü-
lönösen akkor tudják a vizsgázók 
tanidásáf előrelendíteni, ha azokon 
'már az anyag megfelelő áttekinté-

se után jelennek meg és így a kon-
zultáción hallottak tuiásukat meg-
szilárdítják. Igen fontos, hogy a 
vizsgázók helyes ¡arányt alakítsanak 
ki az egyéni tanidás és a megbe-
széléseken vagy koncultációkon v * 
ló csoportos anyag-átvétel között. 
A konzultációtól való teljes távol-
maradás éppen úgy helytelen, mint-
ha a hallgatók az anyagot kizáró-
lag vagy túlnyomórészben a kon-
zultációkon akarják elsajátítani. 

Az államvizsgázók körében aggo-
dalmak hangzottak el amiatt is, 
hogy az államvizsga-tematikák 
olyan ú j anyagrészeket is tartal-
maznak, amelyeket egyetemi, ille-
tőleg főiskolai tanulmányaik során 
még nem tanultak. Ennek az aggo-
dalomnak nincs alapja, mert az ú j 
anyagrészek kérdezését a vizsgáz-
tatók általában mellőzik és csak 
olyan kérdésekre szorítják, amely-
nek tudása politikai és szakmai 
szempontból elengedhetetlen és a 
gyakorlatban nem nélkülözhető. Az 
ilyen ú j anyagrészek az egész 
anyaghoz viszonyítva kis terjedel-
műek és politikai, gazdasági és 
technikai fejlődésünknek olyan ú j 
eredményeire, a legújabban alko-
tott jogszabályokra, stb. vonatkoz-
nak, amelyekről a csak valameny-
nyire érdeklődő hallgatóknak mái-
közzétételükkor, mintegy «menet-
közben» tudomást, és ismereteket 
kellett szerezniök. 

Figyelmeztetni kell az államvizs-
gázókat erejük helyes beosztására. 
El kell kerülniök azt a veszélyt, 
hogy a vizsgaidőszak végére kifá-
radjanak, letörjenek. A leghelye-
sebb módszer az egyenletes, terv-
szerűen beütemezett tanulás, Hiba, 
ha már az első vizsgák előtt túl-
erőltetik magukat, éjszakáznak, 
vagy izgatószerek használatával 
próbálják teljesítményüket megja-
vítani, mert az ilyen «fogások»- ép-
pen az ellenkező eredményre ve-
zetnek. 

Meg kell nyugtatni az ál-
lamvizsgázókat afelől, hogy az ál-
lamvizsga külső formái egyáltalán 
nem lesznek szokatlanok. A vizs-
gázás ugyan bizottság előtt történik, 
de ezek a bizottságok az állaluk 
jól ismert professzorokból állanak. 
Az államvizsga külsőségei egyálta-
lán nem haladják meg azokat a 
kereteket, amelyeket végző hallga-
tóink már az érettségi vizsgákon 
láthattak és tapasztalhattak. Az 
államvizsga letétele kétségkívül ko-
moly alkalom, de — a Szabad Nép 
május 25-i vezércikkében kifejezett 
álláspontnak megfelelően — tartóz-
kodunk attól, hogy a vizsigának pa-
rádé-jelleget adjunk és munka-jel-
legét túlzott ünnepélyességgel hát-
térbe szorítsuk. 

Az államvizsga-bizottságok min-
dent elkövetnek annak érdekében, 
hogy a vizsgák nyugodt légkörét é s 
az osztályozás realitását biztosít-
sák. 

Fentiekből következik, hogy kor-
mányzatunk és egyetemünk min-
dent megtesz az államvizsgák ered-
ményességének biztosítására. Egye-
temi hallgatóságunknak azonban 
ez alkalomból ismét vizsgát kell 
tennie politikai öntudatból, haza-
fias helytállásból. Ifjúságunk helyt-
állásának ragyogó bizonyítéka az a 
munka, amellyel a Béke-épület épí-
tését elősegítette és a i az ugyan-
csak önként vállalt tevékenység, 
amellyel a Rerrích Béla-tér rende-
zését országos viszonylatban példa-
mulatóan elvégezte. Ugyanezt a 
szellemet, Farkla« Mihály elvtárs 
referátumából folyó kötelezettséget 
ajánlom ismételten az i f júság fi-
gyelmébe aikkor. amikor az állam-
vizsga életbeléptetés« következtében 
egy újabb nehézségül kerül szembe. 
A mi szocialista ifjúságunknak 
nem szabad az újtól félnie és ha 
támadnak is benne ilyen érzések, 
öntudatosan szembe kell szállnia 
azokkal. 

Ha az államvizsgázók rendszeres 
és egyenletes munkával, indokolat-
lan izgalom nélkül készülnek fel 
vizsgáikra, úgy a siker nem fog 
elmaradni. Ennek a sikernek a biz-
tosítása a most következő hetekben 
egyetemünk tanszemélyzetének és 
az álamvizsgázóknak közös nagy 
ügye és feladata, amelynek lehető 
legjobb teljesítésével szocialista 
építésünket fogják eredményesen 
szolgálni. 

Marxizmus-leninizmusból jól vizsgázni: 
hazafias kötelesség 

Megkezdődtek a vizsgák marxiz" 
musdeninizmusból. A vizsgák jelen, 
tőségét fokozza, hogy hallgatóink 
most első alkalommal vizsgáznak 
az SZKP. XIX. kongresszusának 
anyagából- Sztálin elvtárs zseniális 
művéből, kongresszusi beszédéből. 

A hallgatók zöme megértette, 
hogy milyen nagy jelentőségű a 
marxizmus-leninizmus tanulmányo-
zása, látja a vizsgák jelentőségé és 
igyekezett jól felkészülni. Jól vizs-
gázott pl. a TTK. IV. évf. vegyész-
csoportja (Kelen Tibor), amely 4.4 
átlagot ért el. A párttör'éneiből ki 
kell emelni Dobó Pál csoportját 
(TTK. I'II. évf. vegyész), amelynek 
átlaga 4.6. Ez a csoport igen szé. 
pen fejlődött a II. félévben, az I. 
félévkor bukás is volt náluk. Viszel»' 
meg mindig vannak, akik nem fog. 
la'ikoznak elég behatóan a marxiz-
mus-leninizmussá1, amit vizsgaered-
ményük is mutat, pl. a TTK. III. 
évf. biológia kémia szakos ha.lgatói 
(Gál, Solymosi, Mécs csoportok), 
akik gyengébben végezlek, mint fél-
évkor. 

A vizsgák azt mutatják, hogy a 
klasszikusok- pártunk és kormányunk 
határozatának tanu'mánvozása t(v 
rén van fejlődés. De az elméleti 
kérdések sok hallgatónál elég gyen. 
gén mennek, ami azt bizonyítja, 
hogy ezek még nem ér'ik, hogy a 
klasszikusok tanulmányozása kul-
csot ad a 'napi események megér-
téséhez. 

A vizsgák nagyrésze még előttünk 
áll. ismételten hangsúlyozzuk a 
hallgató elvtársak fe«é, hogy az el-
méleti kérdések Ismerete önmagá-
ban még nem elég, hiszen a klassziku-
sokat azért tanulmányozzuk, hogy 
napi feladatainkat segítségükkel 
jobban tudjuk elvégezni, hogy job-
ban eligazodhassunk a bel- és kiil" 
po'itlka nagy kérdéseinek területén 
Sok jó felelet mutatja, hogy jól 
a'ka!,mázzák a marxizmust a mi 
viszonyainkra, nkik reegér'etlék. 
hogy a marxizmus nem dor>ma, 
hanem a cselekvés vezérfonala. 
Akik megértették Sztálin elvtárs 
tanítását: ,,Az elmélet gyakorta! 
nélkül holt, a gyakorlat e l m é ' e t 
nélkül vak." Megértették, hogy a 

marxizmus-leninizmus elmélete ha-
talmas fegyver virágzó jeenünk és 
ragyogó jövőnk kiforrná ásához. 

Ezt a ragyogó jövőt építjük az 
egyetem elvégzése után jó szakmun-
kánkkal. A szaktudományokat pedig 
csak a marxizmusieninizmus betialó 
ismeretével sajátíthatjuk e. igazán. 
A TTK. IV. évf hallgatók feleletei-
ben sok példával találkoztunk saját 
szaktudományuk területéről a dialek-
tikus és történalmi materializmus 
egy-egy alapkérdésének kifejtésekor. 
A marxizmus-leninizmus tételeinek 

ját szerelő ember egyet ért abban» 
— mint ezt a népfront szavazatok 
mulatták, — hogy béke nélkül nincs 
népünk számára haladás, gyarapo-
dás, felemelkedés. A tájékoza lan 
ember azonban h ába van meggyö. 
ződve a békés építőmunka fontos-
ságáról, ha tájékozatlansága miatt 
nem tud aktívan bekapcsolódni eli-
be a munkába, n;m tud tevékenye:! 
résztvenni a békeharcban. 

A sajtó ismerteti rab multunkat 
és jelenlegi dicső eredményeinket, 
haladó hagyományainkkal és p á r 

Salanki elvtárs, a marxizmus tanszék tanársegéde vizsgáztat 

jó összekapcsolása szakterületünk-
kel: nagymértékben emeli a fe.eiet 
értékét. 

A sajtó rendszeres olvasása elen-
gedhetetlen feltétele a sikeres vizs-
gának. Az utolsó havi sajtóanyaggal 
nagy vonalakban sokan tisztában 
vannak, de rendszeresen a legtöbb 
hallgató elvtárs nem olvas sajtót. 
Ez hiba, ezen a téren fordulatnak 
kell bekövetkezni. 

Sajtóolvasás nélkül nem tudunk 
eligazodni a nemzetközi helyzetben. 
E nélkül pedig nem lehetünk har-
cos katonái a béketábornak, a szo-
cializmus építésének. Minden haz.V 

tunk jelenlegi nagy harcaival is-
mertet meg bennünket. Ezeknek is. 
mereto hazafiságunkat tükrözi. 
Ezeknek ismerete és felhasználása: 
kiállás pártunk, népünk mel.eíl, 
állásfoglalás a béke melleit. 

Mint Rákosi elvtárs mondotta má-
jus 10"én Budapesten; ,,A béke 
megvédésének nálunk mindenki 
közvetlen haarccs.i, aki jól végzi 
munkájúi." Harcosan kiálltunk a 
béke mellett május 17-én szavaza-
tunkkal. Harcosan kiállunk mun-
kánk lemérésekor: a vizsgán is. A 
jó vizsgaeredmény: második szava-
zat! 

Hallgatóink eredményesen tanulják 
az orosz nyelvet 

Egyetemeinken és a főiskolán 
már nagyrészt befejeződtek az 
orosz nyelvi beszámolók és a vizs-
gák. Az I—II. és III. éves hallga-
tók az összefoglaló beszámolókon, 
míg a IV. éves hallgatók a vizsgá-
kon adtak számot eddigi orosz 
nyelvi tanulmányaikról. 

Egyetemeink és főiskoláink ok-
tató-nevelő munkája, ezen belül a 
Szovjetunió gazdag tapasztalatai-
nak felhasználása és alkalmazása 
— szocializmusunk építésének 
egyik jelentős frontszakasza. Ép-
pen ezért fordít pártunk olyan 
nagy gondot az egyetemi és főisko-
lai oktatás, így az orosz nyelvi ok-
tatás színvonalának állandó emelé-

Ismerjük meg az élenjáró 
szovjet tudomány alkotásait 
Az orosz nyelv tanulása valósá-

gos tömegmozgalommá vált az el-
múlt évek során. Ennek jelentősé-
gét akkor érti meg ifjúságunk, ha 
minél tökéletesebben megismeri és 
felhasználja további munkájában 
az orosz nyelvet, a szocializmusért, 
és a békéért folyó harcnak ezt a 
hatékony fegyverét. Egyetemi és 
főiskolai ifjúságunk egyre világo-
sabban ismeri fel, hogy nem lehet 
jó szakember az, aki a maga szak-
területén nem ismeri az élenjáró 
szovjet tudomány alkotásait, aki 
nem tanulmányozza napról-napra a 
kommunizmust építő nagy szoviet 
nép iránytmutató tapasztalatait, 
gazdasági, politikai és kulturális 
eredményeit. Erről tanúskodnak az 
összefoglaló beszámolók és a vizs-
gák eredményei is. 

Példát mutálták 
az orosz nyelv tanulásában 
Különösen jó eredményeket ér-

tek el a hallgatók a TTK-on. A 
III. éves mat. fiz. szakos hallgatók 
egyik csoportja (csop. ve::.: I.inzer) 
4,6 átlasot ért el— Ireen. SZÓD telie-

sítményt nyújtottak a IV. éves fiz. 
mat. szakosok is, a csoportban 
mind a nyolcan jelesre vizsgáztak. 
A Ped. Főiskola II. D2 1. csoportja 
4.5 átlagával bizonyította be, hogy 
a szovjet pedagógiai tapasztalatok 
felhasználásával méltó az ú j nem-
zedéket nevelő munkára. Közülük 
kiemelkedően szépen tudtak: Vá-
nyai Judit és Kenderessy Klára 
Egész évben» jól dolgozott a III. é. 
bölcsészek- földr.-tört. szakos cso-
portja, ahol példát mutattak Suki 
Béla, az Egyetemi DISZ Bizottság 
szervező titkára és Gulya Károly, 
a kari DISZ Bizottság titkára. 
Mindketten jelest kaptak orosz 
nyelvből. A IV. éves orvosok egyik 
csoportja Ventilláné elvtársnő jó 
oktató-nevelő munkája és a hall-
gatók szorgalmas munkája ered-
ményeként 4.4-es átlagot ért el. 
Vannak gyengébb eredményt elérő 
csoportok is, mint pl. a Főiskolán 
a II. éves E/l szakosok, akik 3 és 
3.5 közötti átlagot értek el. Megál-
lapítható, hogy ahol az előadók 
idejében megbeszélést folytattak a 
kari párt- és DISZ alapszerveze-
tekkel, javulás állott be, pl. a III. 
éves bölcsészek magyar-történelem 
szakos csoportja, okik még márci-
usban 3. átlagon mozogtak és a 
vizsgán 3.8-at értek el. 

A lektorátus és tanszékek 
eredményes munkája 

Igen jó és termékeny kapcso-
latot tartott fenn a lektorátus az 
egyetemi Orosz Intézettel és a Fő-
iskola Orosz Tanszékével. Elvtársi 
és . munkatársi segítséget nyújtott 
a lektorátusnak Matkovicsné elv-
társnő, az Orosz Intézet igazga-
tója, igen értékes szakmai és mód-
szertani iránymutatásaival. A Fő-
iskolai Orosz Tanszék dolgozói az 
orosz órák látogatásaival és az 
írásbeli vizsgáknál segítették a fő-
iskolai lektorátus munkáját. 

Értéka» segítséget jelentett a lek-

torátus és az orosz nyelvi oktatás 
számára az EPb által kezdeménye-
zett ellenőrző akítva-hálózat, 

Mfg odaadóbban tanuljuk 
felszabadítónk nyelvét 

A jó eredmények megszületése 
ifjúságunknak az orosz nyelvhez 
való ú j viszonyában leli magyará-
zatát. Van már orosz nyelvi szak-
kör is, egy a Bölcsészkaron, egy a 
TTK-on. A TTK-s orosz nyelvi 
szakkör pl. megbízást kért az Aka-
démiától egy mikrobiológiai szak-
munka lefordítására. Erről az ú j 
viszonyról tanúskodnak a hallga-
tók által kezdeményezett fordítási 
versenyek is. Ilyen versenyeket 
rendeztek az orvosegyetemen és a 
Természettudományi Karon. A for-
dítói versenyt az Orvosegyetemen 
a kezdő csoportban Jánosik Bertá-
lap és Takó Zsuzsanna, a TTK-on 
az I. éveseknél Kiefer Ferenc, a 
III. éveseknél Korányi Ádám és 
Prazsák József nyerték. Mindany-
nyian értékes szótárakat kaptak. 
Ennek az ú j viszonynak a kialakí-
tásához nagymértékben hozzájá-
rultak az előadók, a lektorok, akik 
megkedveltették hallgatóinkkal a 
konzultációs órákat, lelkiismerete-
sen foglalkoztak velük, hogy jól 
vizsgázzanak. Ezen a téren példás 
munkát végeztek Szabó Mária, 
Szarka János lektorok, akik heti 
8—10 órában foglalkoztak a hallga-
tókkal. 

Az a feladatunk, hogy a még 
hátralévő vizsgák sikerét biztosít-
suk jó felkészítő munkánkkal. 
Hallgatóink az orosz nyelv alapos 
ismeretén keresztül is bizonyítsák 
be hűségüket és szeretetüket a 
nagy Szovjetunió és pártunk iránt, 
amely megadta számunkra a to-
vábbtanulási lehetőséget, a szabad 
életet, azt, hogy jó szakemberekké 
válva odaadóan szolgálják népünk 
nagy ügyét, a szocializmus építését. 

Fülöp János tanársegéd 

í 
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Népnerelmnk feladata a vizsgaidőszakban 
Minden vizsgaidőszak egy-egy 

próbakő egyetemünk életében. Az 
1952-53-as tar.év munkájának is a 
vizsgaeredmények a fokmérői. E 
napokban, a következő hetekben 
lá t juk meg, hogy egyetemünk pro-
fesszorai tanársegédszemélyzete, a 
hallgatók, párt- és tömegszerveze-
teink mit tettek annak érdekében, 
hogy az első ötéves tervünkkel 
megalapozzuk, a második ötéves 
tervvel pedig felépítsük hazánkban 
a szocializmust. Teljesítettük e ter-
veink igényét, melynek kielégítése 
művelt dolgozók ezreit és tízezreit 
kéri elsősorban egyetemeinktől. 

Intézeteink előtt az a feladat áll, 
hogy az évvégi vizsgák pontos elő-
készítésével, jó vizsgaeredmények-
kel, a jó vizsgaeredmények idejé-
ben való és széleskörű ismerteté-
sével ú j abb jelentős sikereket é r je -
nek el oktató, nevelő munká juk-
ban. 

A vizsgákon nagy körültekintést 
és figyelmet kell tanúsítani a vizs-
gázókkal szemben. Biztosítani kell 
annak feltételeit, hogy minden vizs-
gázó zavartalanul készülhessen fe-
leletépé. semmi se akadályozza, 

hogy nyugodtan kifejthesse mon-
danivalóját. Ugyanakkor a legtel-
jesebb szigorral kell felépni azok-
kal a hallgatókkal szemben, akik 
vizsgáztatóikat félrevezetni próbál-
ják. 

A feladat nagy a vizsgáztatók 
számára, de nagy a tanulók szá-
mára is. Minden hallgatónak első-
rendű követelményeként kell maga 
elé állítani, hogy az egyes tan-
anyagokból alapos felkészülést, el-
mélyült tárgyi ismeretet nyújtson. 

Közvetlenül a vizsgák előtti na-
pokban és azok idején nehéz, de 
felemelő feladat áll népnevelő fia-
taljaink százai előtt. A vizsgaidő-
szakban a népnevelőinket a szemé-
lyes példamutatás, a nevelteket is 
magával ragadó lelkes magatartás, 
a nehézségek előtti bátor helytállás 
kell, hogy jellemezze. 

Ha egy-egy DISZ csoportban fel-
ütné fejét az olyan hangulat, hogy 
«majd szeptemberben vizsgázok»-, 
mert «úgy sem érek el jó ered-
ményt most», vagy éppen az a hang 
«valahogy majd csak lesz», magya-
rázzák meg népnevelőink, hogy 
most, időben és jól vizsgázni haza-

A szegedi Pedagógiai Főiskola fokozott munkával, 
jó vizsgaeredménnyel szeretné elnyerni 

a Csongrádmegyei Pártbizottság vándorzászlaját 
»A Csongrádmegyei Pártbizottság 

vándorzászlóval jutalmazza a leg-
jobb eredményt elért iskolát« cimfi 
közleményt a szegedi Pedagógiai 
Fiskola tanárai és hallgatói öröm-
mel olvasták. Bizonyítéka ez an-
nak, hogy pártunk, mint minden-
kor, úgy ezzel is elismerését fejezi 
ki az iskolák jó munkájáért és se-
gítséget akar adni az é w é g i mun-
ka fokozásához és jobbátételéhez. 
Jelenti ez azt is, hogy pár tunk meg-
becsüli a pedagógusok alkotó mun-
káját . A mi munkánknak eddig is 
az erkölcsi politikai nevelés, a ta-
nulmányi és fegyelmi rend meg-
szilárdítása és az eredmények fo-
kozása jellemezte. Mi, a szegedi 
Pedagógiai Főiskola tanárai és 
hallgatói fokozottabb munkával, a 
vizsgák jobb előkészítésével, a fél-
évi eredmények megjavításával sze-

retnénk a vándorzászlót elnyerni. 
Hallgatóink nagy többsége már 
megértette, hogy most, különösen 
a vizsgák előtt legfőbb hazafias 
kötelessége a jobb tanulás, az idő-
ben való eredményes vizsga leté-
tele. 

Pár t - és DISZ alapszervünk, 
szakszervezet és államvezetés szo-
rosai» együttműködve, a vizsgaelő-
készítő munkákat jól megszervezve 
akarunk az eddiginél jobb ered-
ményt elérni. 

A kritika és önkritika fegyveré-
nek még alaposabb alkalmazásá-
val, a vizsgaidőszakban észlelt hi-
bák azonnali kiküszöbölésével, a 
hallgatók hathatós támogatásával 
szeretnénk a vándorzászlóra érde-
mesek lenni. 

Lerner Károly, 
a főiskola igazgatója 

Szabadságot 
a Rosenberg-hdzaspdrnak! 

Világszerte mind szélesebb mére-
teket ölt a felháborodott tiltakozás 
az amerikai imperialisták legújabb 
gaztette ellen, az ár tat lanul halál-
raítélt Rosenberg-házaspár meg-
mentése érdekében. A világ vala-
mennyi becsületes, békéért küzdő 
dolgozója követeli, hogy bocsássák 
szabadon a hamis váddal elítélt 
Rosenbergéket. A magyar nép is 
felemelte tiltakozó szavát: munká-
sok, parasztok, értelmiségiek, diá-
kok, és a gyűlések százain keresz-
tül, tiltakozó táviratok ezrein át 
kiáltanak megálljt a gyilkosoknak. 

A szegedi Egyetemek, a Tudo-
mányegyetem, az Orvosegyetem és 
a Főiskola dolgozói és tanárai til-
takozó röpgyűléseken fejezték kí 
felháborodásukat a gaz merénylet 
ellen. A bölcsészkari tiltakozó röp-
gyűlésen H. Tóth elvtárs, az Orosz 

Intézet III. évfolyam hallgatója, 
valamint Kerékgyártó elvtárs, a 
Marxizmus Tanszék vezetője fel-
szólalásaikban megvilágították az 
amerikai imperialisták igazi arcát. 
Rámutat tak arra, hogy még egyfe-
lől a humanizmusról prédikálnak, 
azalatt ár tat lanokat ítélnek halál-
ra, olyanokat, kiknek nincs más 
bűnük, csak az, hogy harcoltak a 
békéért. Valamennyi hallgató el-
szánt akaratá t tükrözte felszólalá-
sában H. Tóth elvtárs, amikor ar-
ról beszélt, hogy tiltakozó szavunk 
mellett nekünk, egyetemi hallga-
tóknak most, a vizsgaidőszak alatt 
fokozott tanulással és jó vizsga-
eredmények elérésével kell vála-
szolnunk a háborús uszítók gaz-
tetteire. 

Kordé Imre 

Hogyan készül a világ ií'tusága 
а IV. VIT-re 

' ANGLIA: 
Nagy-Britanniában, Notting-

hamban március 1-én a Nemzeti 
Fesztivál Bizottság ülésén 130 
delegált vett részt, 32 szakszerve-
zeti, diák és egyéb i f júsági szer-
vezet és 24 helyi és megyei feszti-
vál-bizottság képviseletében. 

A delegáltuk között 4 olyan fia-
tal is volt, akik résztvetlek Bécs-
ben a Népek Béíkeskongresszuaán. 
Egy keresztény diákokból álló bi-
zottság, a dpl-walesi i f jú bányá-
szok bizottságának egy képvise-
lője. egy i f j ú kommunista, az I f j ú . 
munkások Ligájának egy tagja, 
egy fiatal mérnök é« a* I f j ú -
sági Fesztivál Előkészületeinek 
Angol Végrehajtó Bizottságának 
egy-egy tagja felhívást szerkesz-
tettek az angol ifjúsághoz. Ez o 
felhívás a bukaresti Világifjúsági 
Találkozó előkészületei munkái-
ban való részvételre szólítja fel. 

A felhívást egyhangúan elfo-
gadták. 

A IV. Fesztivál sikere érdekében 
indított kampány igen jó] kezdő, 
dött március hónapban Nofting-
hambam, ahol a Nemzeti Bizottság 
gyűlésén az Ifjúsági szervezetek, a 
diákok 130 delegátusa felhívta az 
angol i f júságot , hogy menjen el 
Euka restbe. 

Londonba. Manchesterben, Glas. 
gowba, Sheffieldlien és más nagy 
városban is lelkes gyűlésekel tar-
tottak a Fesztivállal kapcsolatiam 
A berlini és a sheffieldi Fesztivál-

ról készült filmeket mindenütt be-
mutatják az egész országban. A 
helyi bizodságok szónokokat kül. 
denek a sportpályákra ós a par-
kokba, hogy beszéljenek a Feszti, 
válról és röpiratol osztogatnak, 
amelyben a Fesztivállal kapcsolatos 
ú j hírek vannak. A helyi és kör-
zeti Fesztivál Bizottságok száma 
napról-napra emelkedik. 

Egy manchesteri gyár húsz if jú-
munkása vállalta, hogy hetenként 
egy schillinget ad és ezzel járul 
hozzá küldöttének útiköltségéhez. 
Egy i f j ú együttműködőikből ala-
kult klub sorsolásokkal, koncer-
tekkel, táncestékkel, gyűjtésekkel 
néhány hét alat t 20 fontsterlinget 
szerzett és ezt az összeget küldött-
jük költségednek fedezésére fogják 
felhasználni. 

A Fesztivál Nemzetközi B'zo'tM.-
gához nap, mint nap százával ér-
keznek a levelek a világ minden 
résééből. 

Madelaine Jef f rey ápolónő az 
ausztráliai Brisbaneből írt levelé-
ben q következőket mondja: 

„Üdvözlöm, a Fesztivált, mint 
olyan fontos állomást, amely köze• 
lebb hoz bennünket ahhoz a boldog 
naphoz, amikor a gyermekek szerte' 
az egész világon nem fogják töb-
bé megismerni a háború borzai. 
mait, ahhoz a boldog naphoz, ami-
kor mára az egész világ népei a 
jövőbe vetett reménységgel és bi-
zalommal építhetik életüket." 

fias kötelesség. Ugyanakkor ezt a 
követelményt önmaguk felé kell 
elsősorban alkalmazniuk. 

Megszámlálhatatlan adat áll nép-
nevelőink rendelkezésére, hogy a 
Horthy-fasizmus alatt milyen volt 
az egyetemi hallgatók sorsa, hány 
diplomával rendelkező orvos, pe-
dagógus volt állás nélkül, vagy dol-
gozott fizetésnélküli tanársegédként 
hosszú éveken át egy-egy intézet-
ben. Nem szabad feledni .a mult-
rendszer átkos iskola politikáját, 
hogy az egyetemre a munkás-, pa-
rasztszármazású gyerekek csak el-
enyésző számban juthattak. Ezt 
szem előtt tartva, amikor a tanulás-
hoz minden lehetőség biztosítva 
van pártunk és államunk jóvoltá-
ból, a kényelmet félredobva, min-
den akadályt leküzdve kell orvos-
egyetemünk hallgatóinak, de min-
den egyes tanulóif júnak munká já t 
végeznie. 

A harmadéves orvostanhallgató-
ink körében úgy látszik a fenti 
szempontokról megfelédkeztek. Nem 
megfelelő a hangulat a harmadik 
évfolyamon. Csüggedés, fásultság 
nem ritkán éreztette eddig is ha-
tását soraikban, melynek kialaku-
lásában komoly részük van a III. 
évfolyamon lévő pártfunkcionáriu-
soknak, népnevelőknek. Elfeledték 
ezek az elvtársak azt, hogy minden 
kommunista, ahol dolgozik, példát 
kell mutasson a munkavégzésben, 
lelkesítenie és segítenie kell a csüg-
gedőket. 

Bízunk benne, hogy a továbbiak-
ban a legutóbbi taggyűlés tanul-
ságait felhasználva szívósabb és 
eleven nevelő munkával a III. éves 
népnevelőink pótolják mulasztásai-
kat, maguk állnak az élre, s veze-
tik az évfolyamot a meglévő nehéz-
ségek leküzdésére. Legyenek tuda-
tában annak, hogy a kommunistá-
kat, DISZ fiatal jainkat nem jelle-
mezheti és nem is jellemzi a nehéz-
ségek elől való meghátrálás; ellen-
kezőleg: a nehézségek bátor leküz-
dése, ez a fő jellemvonásuk. 

Különösen nagy feladat vár az 
évfolyamon a DISZ vezetőségben 
dolgozó asszisztensekre, ö k vállal-
ták a szakmai nevelő és politikai 
munka rá juk eső részét az Orvos-
egyetem területén is. E vállalásu-
kat ezideig nagyrészt teljesítették. 
Feladatuk, hogy még jobban telje-
sítsék, még jobban segítsenek a 
hallgatóknak. Nagy Sándor, a Bonc-
tan- Szövet és Fejlődéstani Intézet 
tanársegéde, Csajtai Miklós elvtárs 
példája lelkesítse a továbbiakban 
tanszemélyzetünk minden tagját. 

Egyetemünk kommunistái és 
DISZ népnevelői szép eredménye-
ket értek el már eddig is azon fel-
adatok megvalósításában, melyeket 
pártunk és kormányzatunk reá juk 
bízott. Nincs az élvonalban az Or-
vosegyetem ezen a téren, de ha tel-
jes erővel dolgozunk a vizsgaidő-
szak hátralévő részében, úgy érzem, 
hogy a megszülető eredmények ar-
ról is beszélni fognak, hogy az Or-
vosegyetem pár t -és DISZ szerveze-
tének népnevelő apparátusa teljesí-
tette fontos feladatát, jól végezte 
népovelő munkájá t . 

Szegvári Menyhért 
Orvosegyetemi pártszervezet t i tkára 

A Jogi Kar III. évfolyamának 
párttagjai példát mutattak 

A III. évfolyam hallgatói eddig már 
négy tárgyból vizsgáztak le. A le. 
tett vizsgák tapasztalatai azt mutat-
ják. hogy magarfokú tudást csak el. 
méjyült, komoly, egész évi mindenna-
pos tanulás útján lehet elérni. 

Az egyes csoportok átlagai ko-
moly tanulásról, alapos feJkészi.'. 
lésről tanúskodnak Az egyes osZ" 
taiyzatoknak súlyuk van. jelest 
csak a legkiválóbbak kapnak. Év. 
folyamunkon a |ó és a közepes 
osztályzat is megbecsült jegy lelt 
Az eddigi vizsgák tapasztalatai azt 

mutatják, hogy párttagjaink jól meg-
állják a helyüket a tanulás front Ián. 

A pártcsoport n vizsgák letételéber.' 
IS motorja az évfoyymnak, pártmun. 
kájukat is becsületesen elvégzik. Nem 
húzódoznak a munkától. hanem lel-
kesen, az élcsapat tagjához méltóan 
dolgoznak. 

Számokor.' keresztül — összehasonlít-
va a pártcsoport eredményeit az év. 
folyam, illetve az egyes csoportok 

következű képet 

— — — , \ 

A tanszékek segítik a csoport felkészülését 
A Pedagógiai Főiskola történe-

lem-földrajz szakos hallgatói lelke. 
sen készülnek az éwég i vizsgákra. 
A csoport tagja i tudatában vannak, 
hogy május 17-én a Népfrontra le-
adott szavazatukkal magukra vállal-
ták a nagyszerű országépí-ő Pro-
gramm végrehajtását. A DISZ cso-
port mindenegyes t ag ja meg akar ja 
mutatni, hogy szavazata mögöit ott 
áll egész évi munkája, harcos ki-
állása, hazaszeretete. A legutolsó 
csoportgyűlésen fogadalomként 
hangzott el, hogy 

a csoport mindent megtesz 
annak erdekében, hogy a félévi 
eredményüket túlszárnyalják. 

Az eredményes vizsgákra való fel-
készülés alapja az egész íven át 
végzett folyamatos tanulás. A vizs. 
gaidősaakra a csoport minden t ag ja 
elkészítette az egyéni munkatervét, 
amely a tervszerű felkészülés a k p -
vető biztosítéka. A munkatervbe,, 
lefektetett anyag átvételét a cso-
portvezetők alkalomszerűen ellen-
őrizni fogják A csoport gyengébb 
felkészültségű tagjai mellé olyan ta-
nulópárokat állítottunk be, kik egész 
évi munkájukon keresztül bizony, 
ságát adták annak, hogy az anya-
got egy-egy gyengébb tanuló vizs-
gára való előkészítését vállalta ma-
gára. A csoport tagjait a jó ered. 
menyek elérésében lelkesíti főisko-
láink DISZ szervezete, mely a ki. 
válóan vizsgázó hallgatókat nangos-
hiradón, faliújságon keresztül nép-

szerűsíti, s példaképül állítja a* 
egész főiskola tanulóifjúsága e'i& 

A tanszékek mindenben segíti ír a , 
csoport eredményes felkészül;' .>é . 
Helyes irányú kezdeményezés im . l t 
ki a földrajz tanszék részérő) A 
tanszék oktaió személyzete a g j n -
gébb tanulókkal a földrajz víz-s-a 
előtt naponként foglalkozik. A vizs. 
gaütemtervnek megfelelően az 
anyagot minden nap kikérdezik il-
letve átveszik azokkal, akik r.z i ! ií 
félévben nem érték el a kívánt ered. 
ményt. A minden oldalról megnyil-
vánuló segí-ség azonban csak akkor 
ér valamit, ha a hallgatók igénybe, 
veszik, ha a felkészülésre biztosí-
tott minden egyes nap, minden óvá. 
ját teljes szorgalommal, a iehitő 
leggazdaságosabban kihasználjál:. 

Sokkal nagyobb szorgalommal 
keli felkészülni a vizsgára 

Molnár Jánosnak, Nagy Gy. dalai-
nak, Szabó Máriának, Takács Má. 
riának, Sánta Mihálynak, mint a 
tanév folyamán ezt tanúsították. Tő-
lük a csoport a II. félév folyamán 
nem kapta meg azt, amit Képessé-
geik után jogosan elvárt. Feltétle-
nül szükséges, hogy a felkészü' 
időt ezek a hallgatók csak teljc'cn 
a tanulásnak szenteljék, ha i cm 
akarják, hogy a Csoport jónak Ígér-
kező vizsgaeredményeit lerontsák. 
Lebegjen mindnyájunk szeme előtt, 
hogy jól vizsgázni hazafias kötalc.s. 
ségünk^ . 

Nagy Zsuzsa 
«>, DISZ csop. ve/e:ő 

Munkaterv nélkül 
nem lehet jó, alapos munkál végezni 

eredményeivel — 
kapjuk: 
Tantárgyak i 

Crosz 
Büntetőjog 
Polgári Jog 
Nemzetk. jog 
Mozőgazd Jog 
Ossz. átlag 

párttag С 
4 . 1 4 
4 14 
4 0 
4 .43 

A . CS. 
3.57 
4 6 7 
3.80 
3 8 6 

párttag 
3.75 
4.5 
4 . 2 5 
4.5 

3 99 
I. cs. 
3.91 
3.8b 
3 68 
4.0 

CS. 
3 85 

3 .74 
3 79 

3.89 
3.81 

4 .25 
párnag átlaga: 

4 4 3 
4.0 
4 .16 

4 5 
4 .27 3.86 4 18 

Ezen adatok megmutatják hogy a 
párttagok eredménye jó. 

Különösen Jól vizsgáztak: Rácz, Tö-
Kicsik, Lartos, Némelt. Békén éa H. 
Nagy elvtársak. Földi elvtárs ts sz,é. 
pen vizsgázik. A vártnál gyengébb 
eredménvt értek el: CstcSék. Keme. 
csei. Mihalovits, Notheisz. Piti, Sár-
köziné Sárvár', TitkoJ é3 Varga elv. 
társak. 

Párttagok 1 A munkalendtllet továb-
bi fokozásával a gyenaébb tanulók 
szocialista segítésével előre a Jó vizs. 
gaeredn-.ényekér t. 

Török Lajos 

Az egyetemen a beszámoló és 
vizsga fokmérője unnak is, hogy 
a hallgatók a szocializmus építését 
és a béke megvédését a jó tanulá-
sukkal mennyiben segítik elő; vagy 
nagy harcunkat mennyiben gátol-
ják rossz felkészülésükkel. Ma már 
ezért nem érdektelen egyetlen egye-
temista előtt sem, hogy jól felel-e 
meg a beszámolón és a vizsgán, 
vagy rosszul. A jó vizsgaeredmény-
nek meg van ai következménye: nem 
tür hanyagságot, lazaságot, kiesést 
a tanulásból. Ugyanakkor megvan 
a maga jó oldala is: ösztöndíj-
emelés, kitüntetés és nem utolsó 
sorban a jó szakképzettség. 

Helyes tanulási módszer és mun-
kaidő beosztás szükséges a jó ered-
ményhez. 

Én az első félévben nem ¿''teltem 
meg, miért hangozhatják a folya-
matos tanulást, mikor a vizsga-
időszak alatt vwn elég idő a fet" 
készülésre. Tévedtem. Nem volt 
idő felkészülni. Kapkodás és hely-
telen készülés lett az eredmény. 

Ennek a tapasztalatnak az alap-
ján a második félévben óráról-órá-
ra készültem. Ha lemaradtam is 
néha az anyag tanulásánál, a le-
maradást még azon a héten be-
hoztam. 

A kötelező irodalmat mind a mar 
xizmus-leninizmusból, mind ai szak-
tárgyból időre kijegyzeteltem és 
alaposan áttanulmányoztam. A kö-
telező irodalmat nem azért adják, 
hogy ne unatkozzunk, hanem áeért, 
hogy az előadáson hallottakat el-
mélyítsük, s ennek a vizsgán fog-
juk n[agy hasznát venni. 

Munkaterv nélkül nem lehel jó, 
alapos munkát végezni. 

Ha nincs munkaterv, kifutunk az 

időből és sokszor a legfontosabb 
anyag megtanulására nem jut idő. 
Munkaterv szükséges a vizsgaidő-
szak alatt is, amikor minden időt 
helyesen kell kihasználni. Tanu!i>-
pari működés is elősegíti a mun-
kánkat. Ha valakit tanítunk, a-
zal is tamilunk. 

Állandó, rendszeres tanulás. a 
kötelező irodalom ki jegyzetelése, 
munkaterv és tanulópár alapján < >'-
lem el, hogy a beszámolóim sike-
rültek. Orosz osztályzott beszámo-
lóm S-ös lett. 

A vizsgára is csak helyes tanu-
lási módszerrel lehet felkészülni, 
csakis igy érhetünk el jó ered-
ményt- A vizsgára készülésnél as 
a módszerem, hogy hárman-négyen 
vesszük át a vizsgaanyagot, elöl-
tünk van a kötelező oÍvasmpnir 

jegyzet, amelyből hozzá-olvassuk 
a megfelelő részt. 

Van olyan vizsgatárgy, amclyie 
hamarabb fel tudunk készülni, nont 
amennyi idő van rá adva, akkor, 
a következő vizsgaanyagot ta-
nulom. Az időmet beosztom, s ezt 
betartom- Átgondolom az elolva-
sott anyagot, főleg az évszámot 
jegyzem meg, ez elősegíti, hogy 
a megfelelő korban tudjam elhe-
lyezni a költöf, vagy írót. így ki-
szülve nyugodtan megyek vizsgáz-
ni, nem kell rettegnem a rossz 
jegytől. 

A jó vizsgaeredmény nem sze-
rencse, hanem kitartó munka és 
helyes időbeosztás eredménye. A 
vizsgaeredményen meglátszik min-
denki jó vagy rossz munkája. Jó 
szakember lesz-e belőle, vagy ne 

PÜSKI IMRE 
I. évf. magyar-szakos. 

A párioktalási évad sikeres befejezéséért 
Dolgozó népünk nagy választási 

győzelme is fényes bizonyítékát 
szolgáltatta annak, milyen nélkü-
lözhetetlen eszköz minden öntuda-
tos dolgozó számára a marxizmus-
leninizmus ismerése, annak állandó 
tanulmányozása. Csak ennek birto-
kában érhetünk el tartós és mély-
reható eredményeket mind az agi-
tációban, mind pedig saját építő-
munkánkban. Akik szívvel-lélek-
kel vettek részt a választást elő-
készítő munkában, hálával gondol-
tak pártunkra, mely lehetővé tette 
számukra, hogy szervezett formá-
ban, jól felkészfiit vezetők irányí-
tásával szerezhessék meg az elmé-
leti tudás kipróbált fegyverét, 
mellyel a közönyt, az ellenség mes-
terkedéseit diadalmasan leverhet-
ték és felsorakoztathatták népünk 
millióit a szocializmus felé vezető 
utunk egyik döntő jelentőségű sza-
kaszán. 

Feladatunk most az, hogy azt a 
lelkesedést és odaadást, mellyel ki-
álltunk népünk igaz ügye mellett, 
s mellyel ismételten bizonyságot 
tet tünk a békéért folytatott harc 
mellett, tovább fokozzuk, hogy ú j 
sikerek felé haladhassunk. Mara-
déktalanul be kell fejeznünk a je-
len pártoktatási évad még reánk 
váró feladatait. El kell érnünk, 
hogy a választások után is a t an-
folyami munkát fegyelmezetten és 

felkészülten folytassuk, illetve íiz 
ismétlések és összefoglalások ide-
jére minden erőnket összeszedve, 
sikeresen befejezhessük. 

Üj harci feladat ez, melyben pél-
damutatóan élen kell járnia EZ ed-
dig kiváló munkát végző propagan-
distáknak és párt tagjainknak 
Mozgósítanunk kell azokat is, akitc 
hanyagságból, vagy éppen elbiza-
kodottságból távolmaradnak a sze-
mináriumokról és konferenciákról. 
Meg kell ér te tnünk a szeminári-
umok résztvevőivel, hogy a soron-
következő anyag a napi termelési 
feladatokra való mozgósítás szem-
pontjából rendkívül jelentős és se-
aítséget ad a helytállásra, a haza-
fiságra és nemzetköziségre való ne-
velésben. Minden téren az aratás 
időszakát él jük és első ötéves ter-
vünk olyan feladatainak végrehaj-
tása előtt állunk, melyek döntően 
hatnak ki egész életünkre. 

Ezért feltétlenül szükséges, 
hogy állami vezetőink ís minden 
segítséget megadjanak a még hát-
ralévő időben a pártoktatási évad 
befejezéséhez. 

Pár tunk a Pártbizottságon és az 
alapszervezeteken keresztül még 
fokozottabb támogatást fóg nyú j -
tani ehhez a munkához, hogy erőt 
és biztonságot nyújtson a feladatok 
sikeres megoldásához. 

Bezerédi István 
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AKIKRE BUSZKÉK VAGYUNK A Magyar Tudományos Akadémia nagygyűlése 

Világtanács ülésére készülünk 
kezdeményezést, döntő súlya van 
a népek szavának és akaratúnak. 
Amikor a mindenre elszánt impe-
rialisták a békéért küzdő egyszerű 
emberek millióit akar ják megfé. 
1 említeni szerte a világon, ami-
kor a békéről beszélnek ugyan, de 
ugyanakkor a legválogatottabb 
gaztetteket követik el Koreában, 
halálra ítélik a Rosenberg-házas-
párt, fegyveres banditákat, gyil-
kosokat és gyujtogatókat külde-
nek a bóketábor országaiba, hogy 
megakadályozzák a békekötést Ko-
reában és a nagyhatalmak megegye-
zését, hogy megpróbálják ellensú-
lyozni a békemozgalom sikereit. 

Munkahelyeken, üzemekben, vá-
rosokban és falvakban kisgyűlések 
tízezrein Ismerkednek a dolgozók 
azokkal a problémákkal, melyek 
a nagy tanácskozás anyagát alkot-
ják. Számos üzem békeünnepség-
gel, békeőrséggel köszönti a buda-
pesti ülést és kedves ajándékok; 
béketarisznyák, népdalgyűjtemé-
nyek is készülnek a nagy ünnep-
ségre. A szegedi Egyetemek és a 
Főiskola dolgozói és hallgatósága is 
mélyen átérzi a Béke Világtanács 
budapesti ülésének jelentőségét, öé. 
keharcunk eme állomásának fontos-
ságát. 

Ebben az időben béke akaratunk 
külsőleg és belsőleg egyaránt 
megnyilvánul. Egyetemi hallgató-
ink és dolgozóink a Béke Világ-
tanácson résztvevő békehareosok-
nak számos levelet írtak, amelyeik-
ben feltárták, hogyan harcolunk a 
békéért, mit nyertünk a múlttal 
szemben, mi a különbség a kizsák-
mányoló reakció Magyarországa 
és a boldog, szocialista hazánk kö-
zött. Rámutatlak ezekben a levelek-
ben arra is, hogy mit jelent szá-
munkra az, hogy békében erőmű-

veket építhetünk és ezek eredmé-
nyeként folytonosan emelkedik 
életszínvonalunk, fejlődik kultú-
ránk, épül virágzó hazánk, ragyo-
gó jövőnk. 

Lankadatlan békeharcunk jegyé-
lten állítottuk az éwégi vizsgák és 
beszámolók eredményeit a békeharc 
középpontjába. „Jó vizsgaeredmé-
nyekkel a bé/cééí"í''_jel'saóval tettek 
felajánlásokat hallgatóink és ezt a 
célt segítették elő jó vizsgaelőíké-
Eizítéssel oktatóink. 

A Békebizottságok javaslatára a 
Béke Világtanács ülésének időszar 
kában vizsgatermeinkben „A bé-
kéért!" felírásokat helyeztünk el és 
minden csoport vizsgakiprtélkelésé-
nél a vizsgáztató megemlékezik az 
ülés jelentősegéről, valamint ed-
digi eredményeiről. 

Ugyancsak a békebizottságok 
kezdeményezésére június 15'én min_ 
den dolgozó munkahelyén egy szál 
virágot helyezünk el megemléke-
zésül, intézeteink bejáratait pe-
dig feldíszítjük. Ugyanebben az 
időpontban az üzemi és terepgya-
korlatokon a gyakorlatvezetők meg-
emlékeznek a. nagyfontosságú ta-
nácskozásokról. 

Az Egyeteme^ és a Főiskola bé-
kebizottságai, az oktatószemélyzet, 
a hallgatóság és a dolgozók segít-
ségével még fokozottabb munká-
val igyekeznek előkészülni június 
15-re, hogy felemelt fővel és 
tisz;a lelkiismerettel állva helyt 
békefrontunkon, méltók legyünk a 
belénk helyezett bizalomra, hogy 
jó munkával és acélos akarattal 
erősítsük békeharcunkat, segítsük 
elő a népek millióinak egységes 
célját, a tartós békét. 

Wagner Richárd 
egyetemi tanár 

A Magyar Tudományos Akadé-
mia máius 25-től 30-ig megtartó',! 
idei nagygyűlése — mint Rusznyák 
István elnök megnyitó beszédében 
megállapította — merőben külön-
bözött a felszabadulás előtti nagy-
gyűlésektől. Öreg tudósok gyakor-
lati élettől elzárkózó magántársasá-
gának összejövetele helyett, ez a 
való élet problémáival szoros kap' 
csolatban, az egész nép tudományos 
dolgozóinak legszélesebb köre előtt 
és atzok igen aktív részvételével 
folyt le a termékeny kritika és 
önkritika szellemében. De különbö-
zött ez a nagygyűlés a közvetlen 
megelőző évekétől is, mert az itt 
elhangzott több, mint negyven tu-
dományos előadás anyaga és pro-
bléma felvetése gazdagabb volt a ko. 
rabbinkénál, mert a régi és új ér-
telmiség összeforrása tekintetében 
nagy haladásról tett tanúságot és 
mert a Szovjetunió vezető tudomá-
nyával, valamint a szomszéd népi 
demokráciák tudományával is szo-
rosabb kapcsolatokat épített ki. Ez 
utóbbi tényről bizonykodott az, 
hogy az ünnepélyes megnyitó ülé-
sen A. V, Palladin, az ukrán Tu-
dományos Akadémia elnöke, népes 
szovjet küldöttség élén köszöntötte 
akadémiánkat, később Vu Hsziu-
Csou, a kínai Tudományos Akadé-
mia küldöttségének vezetője adott 
át beszéd kíséretében nagybecsű 
könyvajándéko4. A vendégtudósok 
előadásokkal részt vettek az osztá-
lyok munkájában, a záróülésen a 
csehszlovák, bolgár és demokrati-
kus német küldöttek is hitet tettek 
Lukács Györgynek „A tudomány és 
a béke" című kitűnő előadása u |án 
amellett, hogy az igazi tudomány 
mívelői a békemozgalom első sorai-
ban haliadnak és annak aktív ve. 
aetői. Többüket akadémiánk tiszte-
letbeli tagjiaii sorába is választóba-

A nagygyűlés tárgyalásának kö-
ícpontjában Sztálin utolsó zseniá-
lis, ,,A szocializmus közgazdasági 
problémái"-ról szóló művének meg-
világítása állt. Az első két napon 
együttes ülés keretében az Akadé-
mia valamennyi osztálya e mű 
minden tudományszák számára 
irányt mutató elveit vitatja meg. 
Fogarasi Béla a természetben és 
társadalomban megnyilatkozó tör. 
vények jellegéről; Molnár Erik a 
Sztálin által felfedezett elveknek a 
történettudományban való alkalma, 
zásáról szólt, míg Nagy Imre a 
munkás-paraszt szövetség kérdésé-
re, Hevesi Gyula a termelés és tu-
domány kapcsolatára vonatkoztatta 
a nagyszerű sztálini tanítási. A 
négy előadáshoz összeaen tizenöt jól 
átgondolt, nagyobbrészt külön ki-
egészítő tanulmánynak is beillő 
hozzászólás kapcsolódott. 

A következő négy napon az osz-
tályok már külön üléseztek, külön 
problémáikkal foglalkozva. Munká-
ját mindegyikük az osztálytitkár 
beszámolójával kezdta, s ez a Nyelív. 
és Irodalomtudományok osztályá-
ban — melyről egyedül számolha-
tok be részletesebben — mindjárt 
alkotó szellemű kritikát váltott ki 
az osztály munkájának eredménye-
sebbé tétele érdekében. Pais Dezső 
„A magyar nyelvtudomány idő-

szerű kérdései" és Tompa József 
,,Anyanyelvünk leíró nyelvtana" 
című előadásai azután olyan ége(ő, 
köz- és felsőok látásunkba n még 
forrongó problémákat vetettek fel, 
hogy a körülöttük kifejlődött vita, 
melybe h Közoktatásügyi Minisz-
térium képviselői is beleszóltak, 
messze belenyúlt a délutánba. 

Változatlan érdeklődés melleit, 
szinte szünet nélkül kapcsolódott 
hozzá két. rendkívül érdeke« előadás 
Lakó György „Tanulmányutam a 
Szovjetunióban" és Németh Gyula 
osztályelnök „A szovjet turkológia". 
Az utóbbi kifejtette, hogy a s:ov-
jet területen élő török népek t ir« 
ténetének és nyelvének kutat'ísit 
milyen nagy lendületet vett a Nagy 
Októberi Forradalom óta s hogy a 
tanulmányok felhasználása, milyen 
nagy fontosságú a magyar őstörté-
net kutatói számára is. A baskír-
nak, melybe az ,,őshazában" ma-
rad magyarok beolvadtak és a 
csuvasnak, ennek a bol-jártöi-ök 
nyelvnek, mellyel a magyarság 
honfoglalás» előtti vándorlásaiban 
érintkezésbe került, ma olyan szó-
tárai és nyelvtanai vannak, melyek 
felhasználása nagyban előre fogja 
lendíteni a magyar őstörténeti és 
nyelvészeti kutatásokat is. E terü-
leten nyelvtudósaink 1917 előtt fim 
keresen értékesítették orosz kartár-
saik eredményeit. A Horthy-korszak 
elzártságában mulasztottakat pó' 
tolva, munkájuk továbbfejlesztéséra 
csak most nyílik alkalom. 

Irodalomtörténeti kérdést kéí 
előadás tárgyalt. Kardos Tibor ,,A' 
magyar humanizmus kérdései".ről 
szólva a történeti materializmus 
módszerével előbb széles képet fes-
tett a humanizmus társadalmi és 
gazdasági alapjairól általában, az-
után egy magyar „plebejus huma. 
niamus" keletkezését és kaejlését 
rajzolta meg a XIV- századi ma-
gyar ferences mozgalomtól kezdve 
a hu-sza'tizmuson, vándordiákeágon 
keresztül Balassa Bálintig és egé. 
szen a szocialista humanizmusig 

A másik előadó, SStér István, 
Eötvös Józsefről készülő nagy ta-
nulmányából olvasta fel a Dózsa-
háborúról szóló regényt tárgyaló 
fejezetet. A két előadáshoz mintegy 
tíz hozzászólás kapcsolódott, me. 
lyek részlten ideológiai szempontból 
vitatták meg a felvetett kérdése, 
kel, részben igen érdekes új rész-
letekkel egészítették ki a hallotta-
kat. _ Mindem hozzászóló a 
történeti materializmus alapján 
állf, úgy, hogy a vita mindég 
ugyanazon és nem különböző síko-
kon folyt. 

Ugyanilyen sikerről számolt be 
Rusznyák István elnök kiértékelő 
összefoglalásában a nagygyűlés vé-
gén a többj osztályokban lefolyl 
munkálatok tárgyában is. Egyszer-
smind azonban kritikával is é'.t és 
dialektikusan rámutatott a még 
fennálló hibákra. Záloga ez annak, 
hogy tudományunk működése és 

(szervezettsége a jövő seregszemlék. 
| ben további fejlődést és állandóan 
i növekvő virágzást f 0 g felmutathat. 

Koltay-Kastncr Jenő 
egyolemi tanár 

Néhány utólagos megjegyzés a „Válassz! című elbeszéléshez 

ROSNER MELÁNIA, 
énekfőtanszakos II. szakiskolai nö-
vendék. Most érettségizik. A gim-
náziumban jeles, a szakiskolában 
kitűnő az általános tanulmányt 
eredménye. Szakmai és társadalmi 
munkáját nagy lelkesedéssel végzi. 
Tauulmányilag gyengébb évfolyam-
társainak mindig készségesen segít. 

A Béke 
Néhány nan múlva történelmi 

jelentőségű esemény színhelye lesz 
" ídapest, itt kezdi meg tanácsko-
zásait korunk leghatalmasabb moz-
galmának vezérkara: a Béke Világ-
tan ács. Az egész földkerekségei át-
fogó egységes akarat legkiválóbb 
harcosai jönnek el fővárosunkba 
erre a nagy találkozóra. Itt lesz 
a hős Korea küldötte, annak a 
népnek a képviselője, amely az 
imperialista hatalmak embertelen 
agressziója következtében ten-
gernyi vért áldozva, mérhetetlen 
szenvedéseket viselve hősiesen küzd 
a bókéért, az egész világot átfogó, 
— a mi békénkért is. Itt lesznek 
nz amerikai, görög, francia béke-
harcosok, akiket börtönnel, szörnyfl 
üldözésekkel sújtanak, azért, mert 
fel merik emelni szavukat a pusz-
tító háború ellen, mert bátran bí-
rá l ják az amerikai Málgyárosok 
gálád tetteit és harcolnak a bé-
kéért. 

Nagy megtiszteltetés számunkra, 
hogy a Béke Világtanács éppen 
Magyarországol választotta a nagy-
fontosságú tanácskozás színhelyéül. 
'Ez a kitüntetés az ú j Magyaror. 
szag, a béke Magyarországának 
megtisztelő kitün[etése. A magyar 
nép békeakaratának nagyszerű 
megnyilvánulása volt a május 17'i 
győzelmes szavazás, mely hat és 
félmillió ember egységes, megbont-
hatatlan, elszánt állásfoglalása 
volt a béke mellett. Ez a 6 és fél-
millió bekét akaró ember tehát a 
bizalom és a megbecsülés jelét 
lá t ja ebben a kitüntetésben a meg-
úihódott, a haladás útján mene-
telő, a békeharcban részt kérő 
és részt- vállaló Magyarország iránt. 
A jelenlegi nemzetközi helyzetben, 
amikor a béke erői minden eddi-
ginél inkább kezükbe ragadják a 

Somfal Lászlónak a ,,Szegedi 
Egyetem" 1. számában megjelent 
„Válassz!" c. elbeszéléséről már az 
újság 3- számában is megállapította 
valaki, hogy „ez az elbeszélés nem 
jó". Hozzátehetjük ebhez a meg-
állapításhoz, hogy a Válassz! c. el-
beszélésben tartalmi és nyelvi szem-
pontiból egyaránt sok kifogásolni-
valót találhatott az olvasó. Egyes 
szavakat — nem tudni, mi okból — 
az író egészien más értelemben 
használ, mint ahogy az a magyar 
nyelvben szokásos. 

Az egyik — Tóth Karcsival kap-
csolatos — mondat így szól: „Észak 
felől csípős szél fú j t , beleszaladt 
a kabátja újjába és megborzasz-
totta." Megborzadni nem a széltől 
szoktunk, hanem olyasmitől, ami 
borzasztó. 

A TISZÁRÓL azt olvassuk az el-
beszélésben, hogy „nyáron a meder 
fenekén békésen, lassan és puhán 
surran lefelé", januárban ellenben 
„a víz sötét, ijesztő, akár egy né. 
mán, surranva közelgő óriás". A 
szegediek, sőt a nem szegediek is, 
álmélkodva olvasták ezekben a so-
rokban, hogy a mi nagy Tisza fo. 
lyónk „surran". Surranni nem a 
Tisza, nem is az óriások surrannak, 
hanem pl. az egér, de az sem ,,bé-
késiem" és „lassan". És milyen bántó, 
hogy egymás után kétszer is ott 
van ez a ,,surran". Ahelyett, hogy 
az elbeszélég tartalma kötné' le az 
érdeklődésünket, Petőfi szavaira 
gondolunk: „Szegény Tisza, miért 
is bántjá*ok? Annvi rosszat kiabál, 
lok róla ""'•' 1 o-iárrborabb 
fo'y-.'-j • 

SZERÉNYI TIBOR, 
a Bolyai János Matematikai Intézet 
tanársegéde. A II. éves matematikus 
hallgatóknak differenciál-geometriát, 
a II. éves fizikusoknak vekiOrana-
lizist ad elő. Munkáját kitűnően 
végzi. A hallgatók szeretik és meg-
becsülik. Tár&aáa'mi munkáját, 
mint a matematikus III. DISZ alap-
szerv tanulmányi felelőse eredmé-

nyesen végzi. 

A Tiszára vonatkozik az a mon-
dat is, hogy: „Ott lubickolt (Tóth 
Karcsi) a közepén, mellette Zuzsu. 
a kis fekete." Az olvasó, aki Zsu-
zsuról még semmit sem tud, azt 
hiszi, kutyáról van szó- Csak a kö-
vetkező mondót rendíti meg ebben 
a hitében: „Még a vízben is fogták 
egymá s kezét (¿s a part forró fö-
venyén hanyatt fekve arról évődtek, 
hogy hogyan is lesz majd, ha egy 
év múlva végezniük és egybekelnek." 
Az írótól itt már mindenki elvárná, 
hogy végre megmondja, ki az a ti . 
tokzatos Zsuzsu, de erre még so-
káig kell várnunk. Az imént idé-
zett mondatnak má s hibája is van: 
az író helytelen értelemben hasz-
nálja az ,,'évődtek" szót. Az „évő-
dik" szó jelentése ugyanis: mérge, 
lődik, vesződik; tréfálkozik, inger-
kedik valakivel. 

NEM SOKKAL ALÁBB a .,meig. 
borsózik" szón akad meg az olvasó 
szeme. Tóth Karcsiról mondja az 
író: Megint megiborsózilk". Nem 
értjük igazában ezt sem- Nem hisz-
szü'k, hogy ez az ú j nyelvújítás a 
magyar nyelv gazdagodását seigí. 
tené elő. 

Azt i s furcsáljuk egy kicsit, hogy 
Tóth Karcsi „a markát ökölbe rán-
totta". 

Több helyütt nemcsak kifejezé-
seiben, hanem tartalmában is 
bosszantóan homályos az elbeszélés. 

Az egyik helyen azt olvassuk. 
'•;0<ry Zsuzsiira (Vas- Zsuzsára 1 már 

VIGH LAJOSNÉ, 
a Szütésznöképző Iskola hallgató-

ja. Valamikor cselédsorban nevel-
kedett és dolgozoflt, Mindszenten, 
az uraságnál. Teljesen el voft zár. 
va a fejlődés elől. Ma már három 
hónap óta, mint a Szülésznőképző 
Iskola hallgatója, példás magatar-

tásával és előmenetelével évfolyam-
vezető lett. Tanulmányi átlagát 3.1" 

ről jelesre emelte. 

fél 'éve mindenki úgy tekint, mint 
Tóth Karcsi menyasszonyára. Nem 
sokkal később viszont azt állítja az 
író, hogy Zsuzsu két hónap óta 
..még az ő gyengéd közeledését is 
elhárította magától". I t t valami el-
lentmondás van-

Tóth Karcsi ,,gyengédsége" is 
egyszerre hihetetlenné válik szá-
munkra, amikor ezt olvassuk róla: 
„Most Vass Zsuzsára n'ézett. A vér 
a fejébe szaladt, a markát ökölbe 
rántotta." Továbbá: „A hangja hi-
deg volt. kegyetlen, szinte kopogó. 
Mindenki megdöbbent." Ezt az utób. 
bit, hogy mindenki megdöbbent, 
elhisszük az írónak, azt azoniban, 
hogy Tó'h Karcsi valaha is igazán 
szerette volna Zsuzsut, nehezen 
tudjuk elhinni, noha az író egyre 
bizonygatja, hogy: „Szereti. Mér-
hetetlenül szereti. Talán nem is 
tudja elképzelni az életet nélküle." 
Ha szereti, miért nCTa ővele beszéli 
meg először azt a rejtélyes cédula-
ügyet. mégpedig nyomban ? Miért 
csak két hét múlva, a DISZ gyűlé-
sen hozakodik eüő ezzel? És vájjon 
Tóth Karcsi, aki párttag és DISZ 
csoportvezető is, nem felelős azért, 
hogy Vass Zsuzsa „átszédült az el-
lenséghez"? 

MEGLEPETÉSKÉNT HAT, amL 
kor Tóth Karcsinak a DISZ gyűlé-
sen elmondott szavaiból az derül ki, 
hogy a minden bizonnyal nehéz 
anyagi körülményeik között nevelke-
dett Vass Zsuzsának, a kitűnő elő. 

menetelű főiskolai hallgatónak, az 
eUeiniséggel vannak kapcsolatai. 
„Ahogy megnevezte, hogy kikkel, 
a terem fejmorajlott." Az olvasókat 
azonban nem méltatta arra az író, 
hogy közölte volna veliink, amit 
Tóth Karcsi közölt a DISZ gyűlé-
sen. De akkor miért is írta meg ezt 
az elbeszélést? 

„A nyomozás mindent igazolt" — 
olvassuk az elbeszélés végén, de az 
író nem mondja rneig, hogy mi ez a 
„minden", rábízza az olvasók fan-
táziájára Vass Zsuzsa személyét is 
egészen homályban hagyja. Tóth 
Karcsiról azonban még fölzeng a 
legutolsó sorokban a magasztaló 
szózat: „Tóth Karcsi elveszítette 
azt, aikiben mindent keresett De 
megnyert helyette mindenkit. Senki 
nem kezelődet t hozzá sajnálkozva, 
hanem inkább kissé irigyen. Felnéz-
nek rá. Akkorák szeretnének lenni, 
amekkora ő." 

Mivel az író nem tudja elhitetni 
velünk, hogy Tóth Karcsi igazán 
szerette volna Vass Zsuzsát, semmi 
hősiességet nem érzünk az ő maga. 
tartásában. Rájön, hogy Vass Zsu-
zsa — aki az ő DISZ csoportjának 
tagja, ,s akit már mindenki az ő 
menyasszonyának tekint — valószí-
nűleg „átszédült az ellenséghez". | 
Erre még két hétig gondolkozik, s 
akkor is csak nagy lelki tusa után, 
a DISZ gyűlés lelkes hangulatában 
határozta el magát végleg az ügy 

. 
tisztázására. Vass Zsuzsának mind-
addig egy szó; sem szólt a dolog-
ról. És amikor végre a DISZ gyű. 
lés előtt kérdőre vonta őt, saját-
magát — úgy látszik — elfelejtette 
felelősségre vonmi Vass Zsuzsia elté-
velyedése miatt. 

MIKOR VÁLASZTANIA K E H 
LETT, hogy fényt derítsen-e a t i-
tokzatos cédula-ügyre, vagy ennek 
eltusoláséval veszil»e el esetleg be. 
csületét a párt előtt, amelynek ő 
mindent köszönhet: kétheti gonduL 
kozás után az első útat választotta. 
És jól számított Elvesztette ugyan 
Vass Zsuzsát, a!Íd| nem is szeretett 
igazán, de „megnyert helyette min. 
denikit" 

Elhisszük az írónak, hogy ehhez 
a nem mindenben példamutató, nem 
nagyon szilárd jellemű fiatalember-
hez „senki nem közeledett sajnál-
kozva", de nem "értjük, mi-árt volna 
hős ez a Tóth Karcsi. Az elbeszé-
lég nyomán raam a legjobb vélemé-
nyünk alakul ki a titokzatos (és egy 
kicsit talán törtető) Tóth Karcsiról, 
de azokról sem, akik irigyen „fel. 
néznek rá", s akik csak „akkorák 
szerelmének lenni, amekkora ő". 
Lenin és Sztálin sokika] nagyobb 
példaképeket állított a mi i f júsá-
gunk elé . . . 

íróinktól és az egyetemi újságtól 
olyan elbeszéléseket várunk, nme. 
lyek nevelik 'és nyönyörködte'iik az 

| olvasót. A Válassz! c. elbeszélés in. 
kább csak negatív szempontból volt 
tanulságos: bemutatta, hogyan r.em 
szabad írni közönség számára-
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Jelenlés a TTK 2 alapszerv eddigi vizsgáiról 
A biológus-geológus karrész'.egen a 

következők az eredményei: 
A hallgatók eddig 3—i vizsgát 

lettek le. Eredmények a követke-
ző!;: Átlag: 4.2. Szakérettségis át-
lag: 4.1. 

lívfolvamonkint: II. hio'óg a-ké-
mia: 3.7. III. 4,4; IV. biológia-föld-
rajz 4.3; II. geol. 4,2; IV. föld-
rajz 4.5. 

A esop-rtok között a legjobb 
eredmény«, a II. éves Rácz.csoport 
érte cl 4.4 állaggal, továbbá az An-
dócsoport Hl. éves tagjai S.fili-os 
átlaggal. 

Kiemelkedő eredményt értek cl 
edJis: Magyar György III. fodrai?, 
szakos. Keszthelyi Gábor II. boió-
gia, Kedves Miklós II. biológia, 
Asztalos Gyula II. biológia, Kár. 
páti László II. biolog:n Köves Er-
zsébet Rákosi ösztöndíjas Hl bio. 
lóe'a. Dudás Flórján ÍM. biológia 
Varga Sándor III. biológ'a, Vörös 
Mária III. biolócia. Konrz László 
II. geológia. Szőke Sándor II. geo-
lógia. Erdős Mária 11. geológia 
Ja.icső Etelka II. geológia, Lakatos 
István II. geológia, Bagói Sándor 
II. eeológia szakosok. 

A gyenge eredményi e'érte'c kö-
zül csak azokat említjük meg, akik 
valamely tárgyból nem felellek meg: 
Csiszár Géza lf. geológia, Szirmai 
Lriszló II. biológia, Jcrney Mária 
III. b'o'ógia, Vecsernyés Káró y 
III. biológia, Horváth Gizei'.a 111. 
biológia szakos. 

Az eredmények mellett láthatjuk, 
vannak komoly hiá.iyok is. — A 
vizsgák beindítása és saját mun-
kánk megszervezése elég jól ment. 
Utána aztán nem törődtünk sem-
mivel. Az inspekció működött, a 
jelentéseket összeszedtük, kiértékel-
tük, ösízesíiő jelentéseket csinál, 
lünk, egy-egy vizsgára is bemen-
teni és ezzel kész. Ebben merii't ki 
összes munkánk. A DISZ csoport-
vezetőkkel és népnevelőkké', nem 
törődtünk, pedig az ő munkájuk 
nagyban hozzájárult volna, hogy a 
meg nem feleltek közül is minél 
többen megfeleljenek a vizsgán. A 
hal.galók túlságosan szétszóródtak 
A III. éves biológusoknál néhány 
puskázás volt, ezen hallgatók ügyét 
kivizsgáltuk, DISZ fegyelmit kap-
tak. 

Egyes intézetek hibát köveitek el 
abban, hogy a vizsgák időbeosztá-
sánál magukra hagyták a hallgaió. 
ságot. jegyzetekről nem gondoskod. 
tak úgy, ahogyan kellelt volna. Ez 
is oka annak, hooy két csoport is 
kért vizsgathaladékot. 

A hátralévő időben jobb munká-
val és a hallgatóság erősebb ösz 
szefogásávai kell biztosítanunk a 
hátralévő vizsgák sikerét. 

Ásmány Éva 
tanulmányi felelős 

cAUuuk ittt/e — macára 
Június nemcsak a szántóföldeken 

az aratás hónapja, hanem az egye-
temen is. Az aratás minálunk a 
rizsaa. S ahogy a jó aratás elő-
feltételeit már a: őszi szántáskor 
viegteremli dolgozó parasztságunk, 
úgy rf jó vizsga alapjait is a fél-
év elején kell lerakni• És bizony 
n rossz vizsga első körvonalai is 
februárban alakulnak ki. Nézzük 
csak, hogyan? 

FEBRUÁR 2. Halaszthv Bandl 
lélekszakadva rohan a tízórás szü. 
netben a könyvtárba. Boldogan vi. 
gyorog, amikor látja, hogy ő az 
első. „A Szigeti Veszedelem kellene, 
meg a Balassi Menyhárt árulta-
tása. Azután a Divina Commodia. 
Meg a Cantebury mesék." A könyv-
táros tiltakozik ugyan, hogy csak 
két könyvet lehet egyszerre ki-
vinni, mert hiszen más is szerelne 
olvasni, de Bandi villámsebesen el-
magyarázza, hogy éppen azért vi-
s'ii őket az első héten, mert mire a 
többiek hozzáfognak a jegyzetelés-
hez, ő már túl akar lenni rajta. 
„Tetszik tudni, én folyamatosan 
fogok tanulni ebben a félévben. 
Az első héten kijegyzetelem a feb-
ruári kötelezőket, s azután min-
den óra után átveszem az órajegy-
zetej." Ennyi lelkiismeretességtől 
meghatva, önérzetesen távozik. 

FEBRUÁR 28. Halaszthy Bandi 
megállítja a folyosón Kiss Lacit: 
„To, Laci, szólj már be a könyv, 
tárba, hogy a jövőhéten beviszem 
a könyveket. Már csak egy kevés 
van hátra. Meg akarom én azt 
mind csinálni, de úgy elszaladt az 
idő. De holnaptól kezdve már fo. 
lyamajosan tanulok. Csak bánt, 
hogy most mindenki engem szid. 
hogy ülök a Könyveken. De mi-
kor úgy szétforgácsolódott ez a hó-
napom." 

MÁRCIUS 9. Tanár elvtárs, ké-
rem, komolyan mondom, készen 
vannak a kötelezők. Tessék meg-
kérdezni a könyvtárban, hogy még' 
február elején kivittem a könyve-
ket. Cfuk elfelejtettem a füzetet 
felhozni. De holnap okvetlenül itt 
lesz, feljegyzem a noteszembe, be-
véssm az agyamba, megkérem a 
szobatársaimat, hogy figyelmeztes. 
seneik rá. Ép, kérem, folyamato-
san tanulok, csak néha egykét dol-
got elfelejtek a sok munkám miatt. 

ÁPRILIS 17. „Hinnye, a nemjó-
ját, ho'nap konferencia világiro-
dalomból. Tudjátok, hogy én folya. 
roatosíin tanulok, de a mult héten 
sok volt a társadalmi munkám. Tu-
lajdonképpen tudom síz anyagot. Leg-
feljebb Dantenél vagyok bizonytalan. 
l>e az annyit mászkált a pokolba, 
hogy nem is csuda, ha összezavar-
ja az ember. Miért is nem maradt 
inkább Firenzében. De azért el-
mennék holnap konferenciára, ha 
nem fájna úgy a t01"kom. És most 
jul e&zembe: holnap be kell men-
nem az OTI-ba, megvizsgáltatni a 
fogaimat. Mondjátok meg, hogy 
beteg vagyok." 

MÁJUS 31. „Mindjárt itt a vizsga. 
De már jól állok, csak a jegyzet 
felét kejl megtanulnom, meg a 
Pokol niolsó nyolc énekét kijegy-
zetelnem. De hát lehe'-e kívánni, 
bogy jól vizsgázzunk, mikor ilyen 
rcn£e;eg az anyag. Én igazán híve 

vagyok a folyamatos tanulásnak, 
de hát hagynak engem tanulni? 
És sose akarták kiadni a könyv-
tárból a kötelezőeket. Akadályoztak 
a tervszerű munkában. 

JUNIUS 5. REGGEL 8 ÓRA: 
„Gyerekek, egy óra múlva vizs-
gázom. Mondjatok már valamit 
arról a Daniéról. Jó, jó, én tulaj-
donképpen tudom, csak az utolsó 
három oldalt nem volt már időm 
átnézni a jegyzetből, meg nem 
jegyzeteltem ki az utolsó kilenc 
éneket. Nem is lehet kívánni jó 
vizsgát az emberi öl, mikor ennyi 
mindent kell elvégezni, s mind 
egy hónap alatt. Az idegeim máris 
teljesen kimerültek. 

JUNIUS 5. DÉLELŐTT FÉL 10. 
„Tanár elvtárs, én olvastam. Hogy-
ne olvastam volna. Éppen a mult 
héten. Ez az a darab, amelyikben 
a király meghal. Ja, hogy azt Sha-
kespeare írta és nem Dante. Az 
ember néha összetéveszti a dolgo. 
kat. Ez a baj, ha az ember nem ér 
rá, csak az utolsó napokban. Tet-
szik tudni, valahogy összekevere-
dett a fejemben." 

JUNIUS 5. DÉLELŐTT 10 
ÓRA: „Disznóság! Érdemes tanul-
ni? Én pedig igazán folyamatosan 
tanultam. De mindenbe belekötött. 
Hogy Dante nem a XVI. században 
élt? Hát az a pár év is számít? 
Ez pozitivizmus. Nem helyes, hogy 
az emberrel évszámokat magoltat-
niak. Mi az, hogy pozitivizmus? Ez 
maximalizmus! Nekem elégségest 
a d n i . . . 

Azt mondhatná valaki, hogy Ra-
laszlhy András nevű hallgatója, 
nincs is az egyetemnek. Annál 
jobb. De én atlól félek, hogy van. 
Nem is egy! •PP.~ 

Két hét üdülés Hévízen 
Népi demokráciánk nekem is 

megadta a lehetőséget arra, hogy 
május 20-tól június 2-ig jó mun-
kám jutalmaként Hévizén üdülhet-
tem. Számomra ez volt a legna-
gyobb boldogság, mert éreztem, 
hogy államunk megbecsüli a dolgo-
zóit, jól végzett munka után meg-
érdemelt pihenést biztosít. 

Nagyon boldog voltam ez alatt 
a két hét alatt. Az ellátás kifo-
gástalan volt, gyönyörű tisztaság az 
üdülőben, mindenki úgy érezte ma-
gát, mintha az otthonában lett vol-
na. Az üdülő alkalmazottai előzé-
kenyek voltak, mindenkivel egy-
formán kedvesek. Igyekeztek kü-
lönböző műsorokkal, kirándulások-
kal felejthetetlenné tenni a két 
gondtalan hetünket. 

A «Szegedi Egyetemen» keresztül 
is megköszönöm pártunknak és ál-
lamunknak szerető gondoskodását 
és ígérem, hogy kipihenve még 
több és jobb munkával fogom vi-
szonozni ezt a kellemes üdülést. 

Förgeteg József 
tudományos főműn kaerő 

Gyógyszertani Intézet 

A Jogi Kar haligatói harcolnak 
a vandorzászló elnyeréséért 

Egyetemi hallgatóink újból vizs-
gáznak. Egyre fokozódó követelmé-
nyeknek kell eleget tenniök. Hall-
gatóink zöme igen lelkiismeretesen 
készül az évvégi vizsgákra. Bebi-
zonyítják, hogy megértették a ve-
lük szemben támasztott jogos kö-
vetelményt: szakmájuk biztos tu-
dói, a marxizmus-leninizmus bátor 
alkalmazói lesznek. 

Csongrádmegyei Pártbizottság 
vándorzászlóval jutalmazza az egye-
temek és Főiskola viszonylatában 
legjobb eredményt elérő Kart. A 
Megyei PB. vándorzászlajának ki-
érdemelése nem könnyű feladat. 
Szívós, céltudatos munka kell eh-
hez. Nem egy hallgató, hanem a 
Kar kollektívája kapja ezt. Ez a 
körülmény különösen fel kell, hogy 
hívja figyelmünket: magunk egyéni 
eredményén túl, az eglsz kollek-
tíva által felmutatott eredményt is 
tekintenünk kell. Olyan kar kapja 
a vándorzászlót, ahol a hallgatók 
összeforrtak, ahol az egyik felelős-
nek érzi magát a másik, a többi 
hallgató eredményéért is. Hányszor 
láttunk már, mikor a vizsgákra 
közösen készítették eló egymást és 
a vizsgán 15 hallgató drukkolt az 
egyért, az egy pedig a 15-értl Ezt 
kell nekünk elmélyíteni, így tu-
dunk csak újabb sikereket kivívni. 

Munkára fel a minél jobb 
eredményekért, a győztesnek mél-
tán kijáró vándorzászlóért! 

Békefi Károly 

Szegediek az Országos Haladás Spartakiádon 

A BECSÜLETES MEGTALÁLÓ 
Május 28-án ösztöndíj fizetés 

volt az Orvoskari tanulmányi osz-
tályon. Nagygyörgy Erzsébet gyógy-
szerészhallgató az ösztöndíját meg-
kapta és hazafelé indult. A lépcső-
házban még megszámolta a pénzét 
— és a táskát a hóna alá vette —, 
de a pénzt ottfelejtette. 

Az Egyetemi Könyvtárnak egy 
régi olvasója, Leinzinger Pálné 
gyógyszerész az egyik boltíves ab-
lakpárkányon észrevette az ottha-
gyott 120 forintot. Senki sem volt 
a lépcsőházban, nem tudta, hova 
vigye a pénzt. Egy hallgató azt ta-
nácsolta, hogy a portán adja le. 
így is történt. Az igazolt tulajdonos 
másnap meg is kapta a pénzét. 

A becsületes megtaláló népünk 
vagyonát védte azáltal, hogy egy 
tanuló fiatalt károsodástól óvott 
meg, ezért méltán megérdemli, 
hogy nyilvános dicséretben része-
süljön. 

Meg kell jegyeznünk, hogy az 
ilyen esetek ma már nem mennek 
ritkaságszámba, mutatva népünk 
megváltozott erkölcsi arculatát. 

Leplezzük le a kozmopolitizmus 
a jampeckedés, a cinizmus, 

a dologtalanság 
minden megnyilvánulását 

Gyűlöletes figurákat távolított el 
hallgatói sorából a közelmúltban 
az Orvosegyetem. Két harmadéves 
gyógyszerészhallgató amerikai 
gengszter-ponyvák hatása alatt 
gyalázatos pénzzsarolási műveletbe 
fogott városunk egy köztiszteletben 
álló orvosa ellen. Leleplezésükkor 
kiderült, hogy a dologtalan »élet-
formának«, mások kifosztásának, 
becsapásának, az amerikanizmus-
nak nálunk is ható maradványai 
tenyésztették ki e gálád bűncse-
lekményt! 

A bűnösök népünk bírósága előtt 
is megkapták méltó büntetésüket, 
azonban nem térhetünk ügyük fe-
lett könnyen napirendre. 

Le kell vonnunk ebből az eset-
ből is a tanulságot, hogy ébe-
ren figyeljünk a kozmopolitiz-
mus, a jampeckedés. a ciniz-
mus, a dologtalanság minden 
megnyilvánulására, harcoljunk 
szüntelenül az amerikai élet-
forma minden nyilt és rejtett 
politikai és erkölcsi mérgező 

hatása ellen. 
Ez pedig csak úgy biztosítható, ha 
a párt- és DISZ-szervezeteipk ne-
velő munkája áthatja hallgatóink 
és dolgozóink egész életét, nem-
csak szorosan a munkahelyen; ha-
nem azon kívül is. Szigorú és szi-
lárd ifjúságot kell nevelnünk, ame-
lyik képes hatalmas építőmunkánk 
feladatainak megoldására. Kemény 
és becsületes fiatalokat akarunk, 
akik idejében kivetik maguk közül 
a mult mérgező maradványait és 
az ellenség befolyásának képvise-
lőit. 

E tanulságok váljanak további 
politikai nevelőmunkánk fontos ré-
szévé. 

A szovjet tapasztalatok alapján, eb. 
ben az évber,' u,z 0. T. S. B. ül rend. 
rendszerű spartakiádokat írt ki, mely-
ben a súlyponti sportágak fczerepel-
nek. Atlétma torna. úszás, kerék, 
pár, birkózás, ökölvívás. Hogy való-
ban tömerverseny lehessen a sparta 
kiád, a magasabb minőségű ver-
senyzők nem tndulhattan a sparta-
kiádon. A saegedí egyetemek és fői« 
kola együttesen indult és a 7 in 
duló terűiéit kSzött negyedik helyen 
Végzett 188 por ttal. Igen sok pont 
veszteséget leientett, hogy ökölvi. 
vóir k nem vetr.ek részt « spartaklá. 
don és birkózótok közül keltő az 
utoló pillanatban lemondta nz tndu 
lác-t. 

A versenyt Erdet-Gruz Tibor elv. 
társ felsőoktatást miniszter nyitotta 
meg. célul tűzve ki sportoló ifjúsá-
gunk elé. hogy a sportban 1« blzo. 
ryítsák be a szocla.issta fe|15dést, 
ami még tegnap lehetetlennek Iát. 
szőtt, ma lehetséges, és holnap már 
bizonyos. 

Részletes eredmér.yek a köveiké, 
zók: 

Birkózás: Bajnokságot nyert Grőbel 
és Ladóczky, második helyezést ért 
el Szilágyi Dezső, ölödtk helyezést 
Fejtő és Jemei, hatodik helyezést 
Szilágyi. 

Torna : Nőt csapatunk 4. heben véig. 
zett; férfi csapatunk rosszul ver-
senyzett. 

SZEGEDI EGYETEM 
A Szegedi Tudományecvetem, Orvos-
egyetem és Pedagógiai Főiskola lapla 

Felelői szerkesztő: Túry Géza 
Kiadja: Az MDP Egyetemi és Ffllfkolat 
Pártbizottsága, a Tudománvegvetem 
rektora, nz Orvosegyetem dékánln, 
i Főiskola Igazgatója, a DISZ és u 

Szakszervezetek 

r-ongr4dmepívei N von-trripart V. 
Szeped. 2168 

' , ' , _ Y' c vi-7 (,| ; Vincae Gvörgv 

Kerékpár: 10 km-es nőt vereeryen 
1. Juhász. 

Uszás: 50 m es férfi gyorsúszásban 
3. Büki 30,9; 4x50 m.es vegyes vál. 
tóban női és férfi csapatunk Is 4 
helyen végzett. 

At/étika: 100 m-es női síkfutás 1. 
Dér 13:1; 100 m-es férfi síkfutásban 
2. Könyves Tóth 11:3. 1000 m.es 
férfi síkfutásban 2. Mózes 2.30.6; 50O 
m es nőt Síkfutásban 3. USvárdi 
1.32.7; 8 km.es gyaloglásban 2. 
Barna 43:16. 

Női távolugrásban 1 Dér 5.'12. Ma-
gasugrás női 3. Hevér 230. Hármas-
ugrás férfi 5. Hazgiánszky 12:11. 

Súly férfi 2. Fülöp 11:74. 
4x100 m.es női váltófutás 1. Sze. 

ged 54:8; 4x100 m.es férfi váltófu-
tás 2. Szeiged 46:4. 

A vidéki egye'.emek közül csak 
Pécs előzött meg benr ünket a pont-
vesenyben és mögöttünk végzett a 

Teriinevelési Főiskola is. 
Egyéb eredmények: Labdarugó csa. 

patunk Nagylak csapatát 3:2 arány, 
ban győzte le Az irtézeti bajnoksá-
gok során: Bölcsészek—Jogászok 1:0. 
Ez-zel a bölcsészek megnyerték a ta. 
vaszl bainokságo'!. 

Vízilabda: Vízilabda csapatunkat be-
osztották a? NB II.be. Első mérkőzé 
sét a Csepeli Autó ellen látszo'ta, á 
mérkőzés 3:3 arányban dömetler fii 
végződött, de csapatunk 7 kapufán 
lőtt. Jók: Kakuszt. Szilágyi Tölcsért 

Az „Egészségügy kiváló dolgozói" 
Nagy megtiszteltetés éric a Sze-1 

gedi Orvostudomány í Egyetemei:' 
három dolgozója részrsüit az „Egész-
ségügy Kiváló Dolgozója" kitünte-
tésben: 

Bárdi László: 20 éve a Szemészei! 
klinika gépésze, az MDP klinika 1. 
a'apszervczctének titkára. Többszö-
rös újításaival élenjáró dolgozója 
Egyetemünknek, méltán került 
egészségügyünk kiváló dolgozóinak 
sorába. 

Labancz Adél, másik kitüntetett 
dolgozónk: I. sz. sebészeti klinika 
ápo'óiiővére, aki 3 éve kezdle pá 
iyafutásat mint tanfolyamcs nővér, 
jelenleg a VéreKátó Ivüzpon'ban 
teljesíti feladatát kiváló eredmény-
nyel. 

Csáti Miksa harmadik kitünte-
tettünk, az I. sz. Belklinika dolgo. 
zója, laboráns, tudományos főműn-
kaerő. Lássuk, hogy jutoti cl idáig. 

Csáti Miksa 35 éve do'gozik k't-
nikánkon. A Ká!várla"iéri régi Bel 
gyógyászai! klinikán kezdte pálya 
futását 17 évois korában. Milyen 
hcsszú és göröngyös utat kclfett 
megtennie napiainkig! A Horthy-

rendszer a'a't, éhbérért, sok meg-
a'áztaYis közenette kellett dn'goz-

nia többi munkatársaival együtt. A 
Horthy-rendszerben a laborutórlii 
mi munkaerő gépember voM, aki-
nek nem volt szabad gondolkodnia 
és csak egv kötelessége volt: elvé-
geznie a kiadott mnnkát. 

A fe'szabadn'ás döntő változást 
jeltemteft élcl'ébcn. A tudományos 

kutató munka, amely a Horthy, 
rendszerben csak egyes kiváltságo-
sak számára volt lehetséges — az 
újonnan átszervezett Magyar Tudo-
mányos Akadémia Irányítása mel-
lett súlyponti kérdés tett. A labo-
ratóriumi dolgozó megszűnt gép-
ember lenni. Csáti Miksa előtt W 
megnyílt a fejlődés lehetősége. 

Szorgos és fárad'ságot nem Ismerő 
munkával dolgozott munkahelyén 
és á!randőan képezte magát. ITj la-
hora óriumi methodikát sajátított 
e', újításokkal könnyítette munká-
ját. Klinikánkon folyó kutatómun-
kának alkotórészévé vált. Munká-
ját a klinika vezetősége megbecsül" 
te és megbecsüli. A fizelés-rendk» 
zés a'lka'imával a tudományos fn-

munkaerői státusba került. 

Mindhárom kitüntetettünkre to-
vábbra >s nagy és szép feladatok 
megoldása vár, hiszen a kutató 

munka mindig nagyobb lendülettel 
folyik egyetemünkön. Ugyanekkor 
nem szabad elfeledkezni fatál ká. 
(tereink továbbképzéséről sem. Mu-
tasson példát és adjon bátorítást 
lirtaüaink számára Labancz Ad"! 
fejlődése. 

E szép alkalommal mi, orvos-
egyetemi dolgozók Ismételten meg-
fogadjuk, hogy továbbra is foko-
zott jó munkával harcolunk a szo-
clal'sla egészségügy mielőbbi meg-
teremtéséért. 

Kiss linréné 
I. sz. Belklinika 

Népi együttesünk sikeresen szerepeli 
Budapesten 

TERVÜNK EGYIK GYÖNYÖRŰ 
alkotása a Magyar Optikai Művek 
kultúrotthona. Az Otthon a he-
gyek lábánál, a Csörsz-utcán fek-
szik, közel az üzemhez. Ebben a 
kultúrotthonban szerepelt csütör-
tökön a Szegedi Egyetemi Népi 
Együttes. 

AZ EGYÜTTES RÖVID FENN-
ÁLLÁSA óta igen szép sikereket 
ért el. Az egész megyében híre 
járt fellépésének. Leginkább a 
színházi bemutatón ismerték meg 
Szeged város dolgozói. Ennek a 
szereplésnek eredményeképpen ke-
rültek most fel Budapestre, hogy 
az ország legjobb csoportjai között 
adják elő gazdag műsorukat, leg-
jobb tudásukkal. 

Még nem volt fél hét, amikor a 
hatalmas nézőtérre sereglettek a 
vendégek. Szereplőink az öltöző-
ben várták a kezdést. Kezdés előtt 
10 perccel Törköly Péter elvtárs, 
az Együttes vezetője, rövid lelke-
sítő beszédet tartott (bár így is 
nagy volt a lelkesedés). Befejező 
szavaiban ezt kérdezte: — Bíz-
zunk-e saját erőnkben? — Bíz-
zunk! — hangzott a válasz. 

MEGKEZDŐDÖTT A BEMU-
TATÓ. A fellépő csoportok közül 
elsőnek a Szegedi Egyetem Népi 
Együttese szerepelt. A budapesti 
közönség kíváncsian figyelte; mit 
tudnak a szegediek? Nem csalód-
tak bennünk. Tudtak. Elsőnek az 
ének-, zene- és tánckar Kodály 
Zoltán mestermüvét, a Kállai ket-
tőst adta elő. Az első szám nem si-
került" a legjobban. A zenekar a 
befejező részt túl gyorsan játszotta, 
úgyhogy a táncosok nem tudtak 
mindig pontosan a zenére táncolni. 
A következő szám azonban annál 
inkább bizonyítja az együttes ala-
pos felkészültségét. Az énekkar 
Tulikov: Szovjet ifjúság indulóját 
és Zseng-Hong: Kínai népdalát 
adta elő. Gyors egymásutánban pe-
regtek a számok. Táncok, ének-
számok váltogatták egymást a kö-
zönség tetszésére. Nem egy szá not 
ismételnie kellett az Együttesnek, 
rrert a »vastaps« nem engedte 

'folytatni a műsort. Táncoltak, éne-

keltek, örültek az Együttes tagjai. 
Tudták, hogy sikerük van. Talán 
még nem is kaptak ennyi tapsot, 
amióta az Együttes fennáll. Pedig 
a szegedi közönség sem sajnálja a 
tapsot, ha látja, hogy megérdemli 
a kultúresoport. 

A BUDAPESTI KÖZÖNSÉGNEK 
leginkább a »Csodafurulya« című 
népi játék tetszett. A játék rövid 
témája a következő: A kútnál ta-
lálkozik egy legény kedvesével, a 
bíró szolgálójával. Enyelegnek, 
míg a bíró bejön a hajdúval s szét-
kergeti őket. A legény búsul. Egy 
öreg anyóka csodafurulyát ad át 
neki. A legény először csodálkoz-
va szemléli a furulyát, majd bele-
fú j és erre az anyóka táncraper-
dül. A legény csodálkozik ezen. Be-
jön a bíró a hajdúval s a furulya-
szóra azok is táncraperdülnek. A 
legény most tudja meg, hogy egy 
olyan furulya van birtokában, 
melynek szavára mindenki tán-
colni kezd. Frissen fúj ja tovább 
furulyáját. A bíró, meg a hajdú 
nem tud megállni, táncolniók kell. 
Bejön a falu népe és vidáman 
nézi, hogy a bíró és szolgája aka-
rata ellenére táncol. A bíró már 
szédeleg a fáradságtól, lábait alig 
bírja emelni, de azért táncolnia 
kell. A falu népe végül is kidobja 
a bíróékat és vidáman táncol to-
vább. Szeghi Endre elvtárs mes-
terkézzel állította össze saját gyűj-
tésű dallamait, a tánckar pedig 
minden kétséget kizáróan szépen 
adta elő a játékot. 

Meg kell még emlékezni az ének-
karról, mely szintén nagyban hoz-
zájárult az Együttes sikeréhez. Az 
énekkar számai megmutatták, hogy 
kiváló hanganyaggal rendelkezik és 
komoly eredmények elérésére ké-
pes. 

A SZEGEDI EGYETEM NÉPI 
EGYÜTTESE megfelelt az elébe 
állított követelményeknek. Dolgoz-
zalak továbbra is az Együttes tag-
jai olyan lelkesedéssel, mint ami-
lyennel készültek a budapesti sze-
replésre és akkor biztosak lehet-
nek. hogy a jövőben még szebb 
eredményeket érnek el. 


