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Tapasztalatok, feladatok az egyetemi és íőiskolai 
kulturmunkában 

A kongresszusra k&ssül hazánk 
^ dolgozó népe. Egymást köve-

tik a pártmunka megjavítására, a 
jobb- és többtarmelési munkára 
tett felajánlások túlteljesítésed. 
Újabb hatalmas lendületet vett a 
raszti'ág soraiban egyre széle-
sebben kibontakozó szövetkezeti 
mozgalom. Tunkeve, Karcag, Mezö-
csát haladnak a joibb, gazdagabb 
paraszti éiet megteremtéséért foly-
tatott harc első soraiban. 

A pártkongresszus előkészítő 
munkájúból nem maiadnak ki a 
tömegszervezetek kuitúrmunkásoi 
sem. „Forr, pezseg kétezer magyar 
falu kultúrélete új kincsek kerül-
nek a nép kesébe és régi kincsele 
kerülnek felszínre a népművészet 
mélyéből" írja a Szabad Nép. Az 
Országos KuUúrverseny új, friss 
tömegeket kapcsol a kuHúrmunká. 
ba, növeli a kul'űrmunka hatóere-
jét, közelebb viszi a pártonkívüli 
dolgozókat a Párthoz. A kultúrver-
seny elősegíti a tudatunkban meg-
búvó burzsoá maradványok felszá-
molását; az új. a szocialista em-
bertípus kialakításának fegyvere. 

Az egyetemi pártbizottság fölis-
merve a kultúrmunka fontosságát 
a kultúrforradalom sikeres megví-
vásában, fölülvizsgálta az egyete-
men folyó kultúrmunka valameny-
ryi teriiletét. A munka értékelésé-
ből kitűnt, hogy a kultúrmunka te-
rén vannak az egyetemen és főis-
kolán komoly kezdeményezések, 
komoly eredmények. A Pedagógiai 
Főiskola által rendezett Béke-hang-
verseny, as Orvas-Egészségügyi 
Szakszervezet, a DISz, az MSzT-
szervezetek egyes rendezvényei ezt 
mutatják. Ugyanakkor azonban az 
is kitűnt', hogy az egyelem és a 
főiskola nem végez elég erős kul-
uírpixmogandamunkét Szegeden és 
Szeged környékén. 

Az elért eredmények mellett te-
hát hiányosságai is vannak a kul-
tűrmunkánalc. A hiányosságok 
okainak vizsgálatakor meg kell ál-
lapítani, hopy az egyetemi pártbi-
zottság és az alapszervezetek a 
kultúrmunkát sok esetben mellé-
kes föladatnak tekintették, azt nem 
irányították, nem ellenőrizték. A 
kultúrmunkát a tömegszervezeitek 
maguk s csupán belső tömegszer-
vezeti feladatként végezték, mely 
így elszakadt a tömegektől, elsza-
kadt az ak'üális faladatoktól. Nem 
támasztotta alá a tömegszervezetel; 
kultúrmunkája a tömegszeTvezetek 
politikai munkáját, így nem segí-
tette elő a Párt erejének, vezeter 
ízerepének növekedését. 

C okszor megmutatkozott a kul-
túrmunka bizonyos lebecsü-

lése is. Pártunk lapja, a Szabad Nép 
Is fölhívta a pártszervezetek vezető 
funkcionáriusainak figyelmét a 
kultúrmunka fokozott támogatásá-
ra. Január 18-i számának vezér-
cikkében így ír a Szabnd Nép: 
,,ahol a pártszervezet segíti a kul-
túrmunkát, ott jól megy a munlca. 
És nemcsak a kuVúrmunka megy 
jól, hanem minden egyéb feladat 
megoldása is könnyebb, gyorsabb, 
mélyrehatóbb." A kultúrmunkát 
tehát a pártszervezeteknek az ed-
diginél sokkal jobban kell támo-
gatni, hogy az egyeteim és főiskola 
kultúrmunkájában mu'atkozó hiá-
nyokat gyorsan, határozottan föl 
tudjuk számolni, megteremtsük a 
szervezeti kereteket, melyek bizto-
sítják a tömegszervezetek együtt-

működését és a kultúrmunka hatal-
mas minőségi fejlődését. 

,A legfontosabb tennivaló a 
minőségi színvonal emelése, — El-
értük azt, hogy a csoportok többsé-
ge jót játszik, jót énekel, jót tán. 
col. A feladat, ami előttünk áll, 
hogy jól is játszanak, jól énekel-
jenek, jól táncoljanak" — írja 
föntidézett cikkében a Szabad Nép. 
A kultúrmunka területén ez ma az 
egyetem dolgozóinak is legfonto-
sabb feladata. A kultúrmunka irán-
ti érdeklődést a minőségileg jó, a 
dolgozók művészi igényeit is neve-
lő kultúrmunka tudja fokozni. 
Minőségi szinjátszócsoport, tánc-
csoport megalakítására van szük-
ség, amely dolgozóinkat előreviszi 
a fejlődés útján. Az egyetemi zene-
kar megalakítása is fontos kérdés. 
A zene boldog életünk kifejezője. A 
nagy európai haladó zeneirodalöm 
művei a haladásiba vetett hi'ünket 
erteftik, a zene nyelvén nevelnek 
az elnyomás elleni engesztelhetet-
len harcra, az új, a forradalmi sze-
retetére. 

Az egyetemi és főiskolai kultúr-
munka kiszélesítésének minden le-
hetősége megvan. Ez azonban nem 
jelentheti a feladat lebecsülését. 
Mert a kultúrmunkások nem egy-
szer találkoznak majd nehézségek-
kel, melyeket az ellenség támaszt. 
Találkoznak majd a szabadidő-kér-
dés céltudatos, erőszakos, ellensé-
ges fölvetésével. Ezzel a kispolgári 

kényelemszeretetet, a burzsoá 
„szaikbarbárság" oldaláról támadja 
az ellenség a kultúrmunka kiszéle-
sítésének torvét. Találkozni fogunk 
a kultúrmunka jelentőségének lebe-
csülésével, narodnyik és polgári 
nézetekkel, melyele eddig nem me-
rültek fel éppen azért, mert a kul-
túrmunka terülefe eddig viszonylag 
elhanyagolt volt. 

Kemény és céltudatos nevelő-
munkárval, az ellenség leleplezésé-
vel kell válaszolnunk az ellenség 
támadási kísérleteire. Az egyetem 
és főiskola az új értelmisége', a 
munkásosztály és a dolgozó pa-
rasztság értelmiségét, neveli s nem 
lehet továbbra is tétlen a kultúr-
forradalom harcaiban. 

F z a feladat nem könnyű. 
•L< de tervszerű munkával 

megvalósítható. Olyan kultúréletet 
kell teremteni, amelyben a dolgo-
zók és hallgatók szívesen vesznek 
részt, amelyért örömmel hoznak ál-
dozatokat. Az első lépések az 
egyetem és főiskola kultúrmunká-
jának átszervezésére megtörténlek. 
Jó és alapos agitációs munkára, a 
párt. ös tömegszervezetek népne-
velőinek ét aktiváinak gondos, lel-
kiismeretes munkájára van szük-
ség, hogy a kultúrmunka tömegbá-
zisa kiszélesüljön s az egyetem is 
főiskola kuBúrmozgalma betölthet, 
se a kidtúrforradalom megvívásá-
ban rá váró feladatát. 

Szabolcsi Gábor. 

A felelősségérzet kifejlesztésével 

a fegyelem megszilárdításáért 

A gyermek életében két kor ne-
velése az alap, mely kijelöli helyét 
a jövendő életben. Egyik a játékos 
kor, másik a munkára való nevelés 
kora. Nézzük meg röviden, hogyan 
tudunk ezekben a korokban fele-
lősségre nevelni. 

A gyermekkori játék is nagyon 
„komo'.y dolog". A gyermek játékai 
sem puszta időfecsérlésck, az élet-
nek haszontalan és értelmetlen tény-
kedései, hanem bennük az életre, a 
munkára nevelésnek nagyon fontos 
jelenségeit találjuk meg. Kétségle. 
len, hogy a játék a gyermekkor 
mély szükségletein alapszik, ame-
lyeknek ki nem elégftése egyenesen 
romboló hatású lehet a gyermek-
korban. A gyermek mindent, am I 
tesz, komolyan teszi. Az egész gyer-
mekkor ideje alatt fel sem merül 
benne az a kérdés, vájjon mi a 
különbség a játék és a felnőitek te-
vékenysége, munkája között? 'Az ö 
fgész élete, munkássága a játékvi-
lágban zajlik le. S amikor a fe női-
tek a „komoly" élettevékenységük, 
a munkájuk ismertető jeleit a fele-
lősséggel járó és bizonyos követ-
kezményeket maga után vonó jel-
legben látják, akkor azt méltán 
kereshetjük a gyermek játékos ko-
rában is. Szocialista nevelésünk 
egyik alappillére ugyanis az, hogy 
becsüljük meg a gyermeket. Ho-
gyan? Ugy, hogy a kis gyermeket 
is felnőttszámba vesszük és játékos 
tevékenységében is felnőitekhez 
méltóan kezeljük őket. De akkor a 

Valamennyien jól emlékezünk 
még arra az ünnepi napra, ami-

' kor Révai József elvtárs a Ma-
gyar Népköztársaság kormánya és 
a Magyar Dolgozók Pártja Köz-
ponti Vezetősége nevében felavatta 
a szegedi Leniu-Sztálim-szobrot. 
Beszédében hangsúlyozta, hogy ez 
a két szobor a magyar nép el nem 
nyúló háláját és szeretetét hirdeti 
felszabaditónk, tanítónk, a haladó 
emberiség vezetője, a békeharc 
zászlóvivője iránt. 

Szeged dolgozó népe azóta is 
megilletődve megy el az ú j szobor 
előtt és nem felejti el Révai elv-
társnak azokat a szavait, amelyek-
kel a szegedieket a munkásosztály 
hősi harcaira emlékeztette. 

Volt azonban Révai elvtárs be-
szédének néhány olyan mondata is, 
amelyre nem figyeltünk fel eléggé, 
,Jtfcgvallhcptjuk — mondotta Révai 
elvtárs —, hogy még adósak va-
gyunk történelmünk nagyjainak, 
még' tiewi emeltünk tetteikhez méPo 
emlékművet..." 

Szeged haladó múltja a miénk 
A haladó magyar hagyományok-

nak és nem utolsó sorban a helyi 
haladó hagyományoknak ápolása 
valóban mindenütt fontos feladata 
kell, hogy legyen a szocialista kul-
túrforradalomnak, de különösen 
fontos kell, hogy legyen nálunk, 
Szegeden. A köztudatban Szeged 
még ma is nem egy«//-v s gyaláza-
tos ellenforradalom "i. -neaképp él 
még, s ha a város jelenét a 'szocia-
lista hazát építő dolgozóink lendü-
lete határozza is meg, mikor mul-
tunkról esik szó, elpirulunk és nem 
szivefien beszélünk róla. Pedig ezt 
sem kell szégyellenünk! A valóság 

DÓZSA FEJE 
az, hogy az ellenforradalom .jgyü't-
ment" csirkefogóihoz, a fasiszta ter-
rort előkészítő két évtized ^szeg^di 
gondolatához" a város munkásai-
nak, szegényparasztjainak és igazi 
értelmiségének alig volt valami 
köze. 

Vájjon véletlen lenne például, 
hogy az ellenforradalmi évek iro-
dalmának olyan haladó egyéniségei 
éltek és dolgoztak itt, mint Juhász 
Gyula, Móra Ferenc és hogy Jó-
zsef Attila, Radnóti Miklós írói 
pályája is nem kis mértékben Sze-
geden bontakozott ki? A történe-
lem nem ismer véletleneket. A sze-
gedi haladó írók műve, egyelőre 
talán még nem minden vonatkozás-
ban kiderített módon, a szegedi 
munkásság és szegényparasztgág 
életében gyökerezik s az ellenforra-
dalom terrorjától elbutított város 
egészséges, haladó erőit tükrözi. 

„Fehér gyolcsban, setét éjjel" 
A haladó szegedi írók gyakran 

élesztgették a város igazi múltját 
is, parasztháborúk, forradalmai; 
emlékeit, azt, amit a reakció el 
akart sikkasztani. Igazán nem raj-
tuk múlt, hogy városunk történe-
tének értékes öröksége nem lehe-
tett Szöged dolgozóinak megbecsült 
kincse: a kizsákmányolóknak. az 
elnyomóknak nem volt érdekük, 
hagy a dolgozók megismerjék Sze-
ged forradalmi hagyományait, hi-
szen ezzel erősítették volna őket. 

így történhetett, hogy Szeged 
igazi múltját, a dolgozó nép múlt-
ját ma már alig emlegetjük. Ki 
tudja például helyes értelmét, Sze-
ged igazi történetével való kapcso-
latát a következő szép soroknak: 

FEGYVERÜNK: A KÖNYV 
IF.NJV: 

Az agrárkérdésről I—II. 
c? 

Regén a érezhető hiányt pó>ol 
marxrla.lehinista irodalmunkban 
ez a kétkötetes, mintegy 1500 oldal-
ra terjedő gyűjteményes munka, 
amely Lenin 1X94. áprilisa és 
1923, januárja között megírt na-
gyobb marháinak, tanulmányainak, 
beszédeinek, vázlatainak és kisebb 
cikkcinek anyagát öleli fel. Mayá-
ban foglalja azt az egész fejlődési 
szakaszt, amely a kapitalizmus ki-
alckuláisától a mezőgazdaság szocia-
lista kialakulásának kezdetéig ter-
jed, Lenin annyira 'ág keretek kö-
zölt és mégis olyan sokoldalúan és 
a legapróbb részletekig kiterjedően 
tárgyalja a felvetett problémákat, 
hogy az oroszországi agrárkérdésen 
kívül szám'alan más ország, köz-
tük Magyarország agrárkérdésének 
alakulásával kapcsolatban is igen 
bőséges anyagot kapunk. 

Lenin két kötetben szereplő mű-
vei epytöl-cgyig harcos írások. Meg-
védelmezi ezekben a marxizmust a 
forradalmi munkásmozgalom bur-
kolt és nyílt ellenségei ellen, kijelöli 
a forradalmi szocialista munkás, 
páil paraszpolit illájának útját, de. 

ugyanekkor alkotó módon tovább-
fejleszti a marxizmust az agrár-
kérdés valamennyi területén, 

Lenin a legkülönbözőbb össze-
függésben rögzíti le azt az igaz-
ságot, hogy a szovjet proleta-
riátus az intervenció és polgárluí-
bo-rú súlyos éveiben nem tarthat'a 
volna meg a hatalmat, ha a sze-
gényparasztság odaadóan nem tá-
mogatja. Mef/mutalja, hogy a sze-
gényj>arasz'-bizottságok milyen 
döntőszerepet töltöttek be a külák-
ság elleni harcban, amelyet a váro-
sok és a Vörös Hadsereg ellátlísáén 
folytatott a proletáriátue. Ezzel 
kapcsolatban természetesen kiemeli 
a munkás közellátási osztagok fon-
tos szerepét is, amelyek a falvak-
ban messzemenően támogatták a 
szegénjfparasztság küzdelmeit. 

Azokban a beszédekben, cik-
kekben, amelyek 1918 végétől szü-
lettek meg, egyre kimagaslóbb he. 
nyet foglal el a közepparasztság 
megnyerésének kérdése. Világosan 
látjuk ebből, hogy Lenin a muu-
kás-parasAt szövetség megszilárdí-
tásának kérdését a mezőgazdasúg 

szocialista átalakításának problé. 
móljával kapcsolta egybe. 

Lenin szövetkezeti terve az az 
alap, amelyen Sztálin elvtárs a me-
zőgazdaság kollektivizálásának ter-
vét kidolgozta. Sztálin zseniális ter-
vének megvalósítása a Szovjetunió, 
ban egyszersmindenkorra meg-
szüntette a falu elnyomottságát, ki-
zsákmányol tság át. Felszámolta nyo-
morát és tudatlanságéit, amely a 
cári idők falujára olyannyira jel. 
lemző volt. A paraszt a Szovjet-
unióban kultúrált, jómódú emberré 
vált, akinek anyagi és kultúrális 
jóléte állandóan emelkedik. 

Ea a lenini gyűjtemény tar-
talmában olyannyira gazdag, 
hogy bízvást elmondhatjuk róla, a 
•marxista-leninista tudás kincses-
bányáját kapja vele a magyar dcl. 
gozó nép. Ez a könyv óriási segít-
séget jelent mindenkinek, ak! a 
magyar mezőgazdaság szocialista 
átalakidásával kapcsolatos kérdé-
seket valóban alaposan, történelmi 
összefüggésükben akarja megérte-
ni. Kétségtelen, hogy hatalmas 
fegyvert jelent abban a harcban, 
amely a Magyar Dolgozók Pór 1 ja 
vezetésével, Rákosi elvtárs irányí-
tásával, a falun folyó szocialista 
építés győzelméért egyre nagyobb 

erővel bontakozik ki hazánkban. 

,(Fehér gyolcsban, setét éjben 
— Ezerötszáz tizennégyben — 
A kakas épp harmadszor szólt, 
Dózsa feje Szegeden volt." 

Ezekkel a szép sorokkal Szeged 
nagy költője, Juhász Gyula éleszt-
gette az ellenforradalom sötét évei 
alatt az igazi forradalom, a népi 
forradalom pislogó tüzét. Élesztget-
te azzal is, hogy versében Szöged 
múltjának egyik legszebb emlékét 
akarta bevinni a köztudatba. Ami 
neki nem sikerült eléggé, azt. vé-
gezzük el mi: őrizzük, ápoljuk a 
magyar parasztháború nagy vezé-
rének emlékét, hiszen az ö forra-
dalmi lendülete, a néphez való hű-
sége, ka'onai erényei a szocializ-
must építő Magyarország értékes 
örökségéhez kell, hogy tartozza-
nak! 

Az árkádok alatt 
De nézzük meg közelebbről a 

szegi Dózsa-legendát. A XVI, szá-
zad történetírói, tehát azok, akik 
Dózsa életéről, haláláról még kor-
társ-tanúktól szereztek értesülései-
ket, azt írják, hogy Dózsa fejét a 
zsarnok nagyurak szörnyű bosszú-
ja után Szegedre küldték — bizo-
nyára azért, mert Szeged környé-
kén különösen sok híve volt. A 
népi hagyományokat feldolgozó 
Szerémi még többet árul el a sze-
gedi Dózsa-hagyományról. El-
mondja, hogy a szegediek ettől 
kezdve Dózsa feiét, mint szent 
ereklyét tisztelték. Az egykorú 
adatok tanulmányozása pedig azt 
is valószínűvé teszi, hogy a régi 
Demeter-templom körüli cinterem-
be, temetőbe temették el. tehát va-
lahová arra a helyre, ahol most 
az egyetemi épületeket szegélyező 
árkádok állanak. 

A régi szegediek szent hely-
nek tisztelték azt a kis földdara-
bot, ahol Dózsa feje pihen'. Le-
gyen nekünk is „szent hely" az 
a föld, ezért legyen szent hely 
s ha arra járunk, emlékezzünk a 
magyar szabadság vértanúira. 

Állítsunk emléket Dózsának 
Dózsa fejének emléke Juhá=z 

Gyulát az ellenforradalom terrorja 
idején egy eljövedő magyar forra-
dalomba vetett hitének kifejezésére 
ihlette. Nekünk jelentse azt ez a 
néphagyományban gyökerező szép 
emlék, hogy győzelemre visszük, 
amiért néviink évszázadokon át hi-
ába harcolt, jelentse azt, hogy fel-
építjük és megvédjük a szocialista 
Maqyarországot 

Ezt az elszán águnkat egy Dózsa 
György emléktáblával, vagy em. 
lékmüvei is mielőbb kifejezésre kell 
juttatnunk! 

BARÓTI DEZSŐ 

A rádió alapfokú politikai 
iskoláinak programja 

Alapfokú po'ltikni iskola. Üzem). 
Február 22-én a Kossuth-rádión 

16.25-kor: Népköztársaságunk Al-
kotmánya. I. rész. 

Alapfokú politikai iskola. Terü-
fi ós falusi. 
Február 23-án a Kossuth.rádión 

18.W)-kor: Pártunk parasztpoliti-
kája. IV. rész 

felelősségnek itt is jelentkeznie kell 
Sokan úgy vélik, a játék abban kü-
lönbözik a munkától, hogy a mun-
kában van a felelősség, a játékban 
pedig nincs. Ez nem helyesI A já-
tékbán — mármint a jó, a helyes 
játékban — ugyanannyi a felelős-
ség, mint a munkában. 

A kisgyermek egoizmusra való 
hajlamát éppen a játékon keresztül 
befolyásoljuk úgy, hogy a játék ne 
foglalja le teljesen a gyermeket, ne 
terelje el egészen a közösségi cé-
lokról. Arra kell törekednünk, hogy 
a játékban nevelődjenek, fejlődje-
nek mindazok a pszichikai és fizi-
kai jó szokások, amelyek eleve gát-
lói lesznek a fegyelmezetlen maga-
tartásnak. Rend, tisztaság, pontos-
ság, segítési készség stb. szokássá 
való fejlesztése a későbbi években 
már a teljes felelősség és a követ-
kezményekkel számoló helyes maga. 
tartást alakítja ki. 

A játékaink fontos szerepe van a 
gyermek életében, mert előkészíti a 
munkára. Miben különbözik a játék 
a munkától? „Egyetlen egyben: A 
munka az egyén részvétele n társa-
dalmi termelésben, anyagi, kulturá-
lis, másszóval: szociális értékek lét. 
rehozásában. A játék nem kiivet 
Ilyen célokat, a társadalom céljai-
val nincs közvetlen kapcsolata. De 
közvetve azért ezekhez kapcsoló-
dik: megtanítja az egyént, a gyer-
meket azokra a testi és telki erő-
feszítésekre, melyek a munkához 
szükségesek". (Makarcnkó). 

Különösen a későbbi korban elő-
kerülő közösségi játékokra, a sport, 
tal kapcsolatos verseny-játékra vo-
natkozik ez. 'Az iskola már tágabb 
érdeklődési kört, bonyolultabb cse-
lekvési lehetőséget és pontosabb fe-
gyelmezést jelent a gyermek számá-
ra. Ez a korszak az, amely átme-
netet jelent a játékos világból — a 
világ kezdeti megismeréséből — a 
munka társadalomformáló világába. 
Itt lép ki a gyermek a családi kö-
zösségből, abba a közösségbe, amely 
a társadalom tagjává fogadja, éppen 
munkája révén. 

Az egyes tanuló minden cseleke-
dete, minden sikere vagy balsikere 
úgy értékelendő, mint a közös iigy 
balsikere, illetve a közős ügy előbb, 
revitele. A közösségi élet, mint ta-
pasztalat nem annyit jelent csu-
pán, hogy más emberek szomszéd-
ságában élünk, hanem pgyfitt dol-
gozunk egy cél eléréséért s ebben a 
munkában elsőrendű helyet foglal 
el a felelősségérzet. 

Egyéni tudás és siker akkor éri 
el igazi értékét, ha a közösség szol-
gálatába állítva, a társaiért érzett 
felelősségérzése hatja át. 

Oszfálytisztasóe, házi feladat-el-
készftés, osztály-eredmény fokozás 
csak az egyesek felelősségérzéséből 
fakadó összefogó erőből fog kikris-
tályosodni. Felelős vagyok egyéni 
munkámért, de méginkább azért a 
társamért, akinek kevesebb lehető-
sége van olyan eredményt elérni — 
akár képességeinél, akár adott kö-
rülményeinél fogva —, mint nekem! 
Legyen az osztály két-három élta-
nulója olyan „sztahánovista", ki 
felelőssége teljes tudatában adja át 
munkamódszerét a közösségi jó 
eredmény eléréséért. 

Ha a felelősség olyan fokára tud-
nánk eljutni, amely a bátor kiál-
lásig fejleszti a pajtás akaratát, ak-
kor már óriási lépést tettünk a he. 
lyes fegyelmezés útján. Ugyanis, ha 
a cselekedetük következményeivel 
tudnak és akarnak számolni, akkor 
az órák alatti rendetlen magatar-
tás, más holmijának meg nem be-
csülése stb. — mint a közösségi 
munka és élet hátráltatóinak — 
egyéni belátásból kell elmaradnia. 

Ha pedig hibázott, legyen benne 
annyi bátorság, hogy vállalja cse-
lekedeteinek következményeit és 
hozzuk ki belőle a felelősségérzés-
nek azt a fokát, amely beláttatja 
vele azt, hogy 30—40 ember mun-
kája nem veszhet el egy ember ren_ 
detlenségén. 

Ha n mun l tapado l t mellett meg-
kívánják a teljes felelősséggel vég-
zett jó munkát, akkor a mi neve-
lésünknek is ido kell kicsúcsosod-
nia. Hogyan lesz abból öntudatos, 
bátor kiállású, felelősségének teljes 
tudatában élő dolgozó, aki fiatal, 
iskolai munkás-életében mindig 
másokra támaszkodva és a felelős-
ség alól kibújva, igyekszik könnyebb 
oldaláról megfogni a munkát, aki-
nek egész életében teher a mun-
ka?! 

Minlahogy a játék örömet és tel-
jes kielégülést jelent a gyermeknek, 
ugyanez •legyen nevelésünk célja a 
munkára-nevelésnél is. Mindenkor, 
mindenfajta munka örömet és ki-
clégii'ést jelentsen. Ezt pedig akkor 
fogjuk elérni, ha iskolapadjainknál 
már öntudatos, bátor kiállású, ne-
hézségektől vissza nem riadó, fele-
lősségük teljes tudatában dolgozó 
pajtásokat nevelünk. 

Dr. Szegby Eudréné 


