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Érdekes javaslatokat dolgoztak ki 
a Szegedi Tudományegyetemen 

a felsőoktatás reformjára 
A SZEAC 

• 

utolsó három 
mérkőzése előtt 

is. A földrajz-geológia sza-
kon hasonló komplex gya-
korlat-tervezetet kívánnak 
kidolgozni a hallgatók szá-
mára. A gyakorlati munka 
ideje alatt természetesen 
gyakorlati szakemberek he-
lyettesítenék az egyetem ok-
tatóit a hallgatók irányítá-
sában. 

A JOGTUDOMÁNYI 
KAR 

tanácsülése ugyancsak a na-
pokban vitatta meg a kar 
reformbizottsága által elő-
terjesztett javaslattervezetet 
A javaslattervezet legfonto-
sabb teendőként a joghall-
gatók gyakorlati képzésének 
megreformálását jelöli meg. 
Már az első évfolyamon 
szükségesnek látszik a hall-
gatók képzésének gyakorla-
tibbá tétele. Ezt tanulmá-
nyi kirándulások és szemi-
náriumok útján kívánják 
megvalósítani. A II. évtől 
kezdődően mindinkább elő-
térbe kerülnek a tételes jo-
gi tárgyak. Ezzel kapcsolat-
ban azt javasolják, hogy en-
nek megfelelően III. évtől 
kezdődően hetente egy na-
pot adjanak a gyakorlati 
órák számára. Ezt a napot 
arra használhatják föl a hall-
gatók, hörv közvetlenül is 
megismerjék a bíróságok 
munkáját, részt vegyenek 
büntető, polgári és munka-
jogi perek tárgyalásain előbb 
csak hallgatókként, később 
pedig aktivizálva, esetleg 
úgy, hogv párhuzamosan a 
tárgyalás jegyzőkönyvveze-
tőjével ők is jegyzőkönyvet 
vezessenek. A mezőgazdasá-
gi jogot végző hallgatókat 
viszont be kell kapcsolni a 
javaslatok szerint a Szeged 
környéki termelőszövetkeze-
tek munkájába, hogy ott 
közvetlenül megismerkedje-
nek a termelőszövetkezeti 
jog problémáival. 

A javaslattervezet foglal-
kozik a levelező hallgatók 
problémáinak megoldásával 
is. Szükségesnek látja, hogy 
a vidéki levelező hallgatók 
számára egyes városokban 
konzultációs központokat ál-
lítsanak fel. A konzultációs 

Kádár János elvtárs fogadta 
a Chilei Kommunista Párt 

küldöt tségét 
i 

Eliad s Lafartenak, a Chi-
lei Kommunista Párt elnö-
kének vezetésével pártdele-
gáció tartózkodik hazánk-
ban. A chhilei pártküldöttt 
séget fogadta Kádár János 
elvtárs, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára. 

Holnap Dl össze a szaRszervezefeH 
Csongrád megyei hüitiöiiüözgyüiése 

Miután a különböző szak- reggel 9 órai kezdettel tart-
mák szakszervezeteinek me- ják meg a küldöttközgyűlést 
gyei, illetve területi bizott- Szegeden, a szakszervezeti 
ságaiban ismét megválasztott székházban (Tolbuhin sugár-
ták a vezetőségeket, négy év út 14). Az értekezlet napi-
után újból összeül a szak- renjén a megyei tanács és a 
szervezetek Csongrád megyei számvizsgáló bizottság beszá-
tanácsának küldöttközgyűlé- mólója nyomán mindkét tes-
se. Június 17-én, pénteken tület újjáválasztása szerepel. 

Közel félezren vizsgáznak 
a marxista leninista esti egyelemen 

A Csongrád megyei párt- csöztessék a tanultakat. A-
bizottság szegedi marxista— hároméves esti egyetemen 
i^i tói . , _ a következő héten, pénteken leninista esti egyetemere k e z d ó d n e k a e t > 
kommunisták és pártonkivű- ben a hónapban be is feje* 
liek egyaránt járnak, hogy ződnek. 
gyakorlati munkájuk minél Az esti egyetem három év-
jobb elvégzéséért gyümöl- £ o
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490-en vizsgáznak Szegeden® 
a Tudományegyetemi Ady té-
ri épületében. Idén a Csong-
rád megyei pártbizottság 
marxista—leninista esti 

egyetemét 135 hallgató vég-
zi el. 

Az esti e g y e t e m első év-
folyamára már megtörténtek 
a jelentkezések. Számosan 
akarják elsajátítani a mar-
xizmus—leninizmus fontos 
kérdéseit esti egyetemen a 
kommunisták és a pártonki-
vüliek. 

A Szegedi Tudományegye-
temen is megkezdték a fel-
sőoktatás reformjáról szóló 
és a Művelődésügyi Minisz-
térium által kiadott rende-
let végrehajtására vonatko-
zó javaslatok kidolgozását. 
Ennek első mozzanatként 
megalakultak az egyetem há-
rom karán a kari reformbi-
zottságok, amelyeknek föl-
adata volt, hogy fölmérjék 
azokat a tennivalókat, ame-
lyek elvégzésével valósíthat-
ják meg a szegedi egyete-
men is ezt a már régóta kö-
követelő szukségű reformot. 

A TERMÉSZET-

TUDOMANYI KARON 
a múlt napokban terjesztette 
kari tanácsülés elé kidolgo-
zott javaslattervét a kar re-
formbizottsága. Néhány, fi-
gyelmet érdemlő momentu-
mot ragadunk ki ebből a 
j avaslattervből. 

Mindenekelőtt azt, hogy a 
reform végrehajtása során a 
hallgatók heti maximális 
óraszámát 41—44 óráról 30— 
36 órára kívánják csökken-
teni. Ezen belül is különö-
sen fontóis az óraszám-csök-
kentés a túlterhelt matema-
tika-fizika szakos hallgatók-
nál, akiknek az öt év átla-
gát tekintve heti 28 órára 
csökken az óraszámuk és az 
öt év alatt eddig kötelező 
38 tantárgy helyett 3l-re 
csökken a kötelező kollok-
viumok száma. 

A másik nagyon fontos ré-
sze a javaslattervezetnek, 
hogy naavobb lehetőséget kí-
ván biztosítani a hallgatók 
tanulmányi gyakorlati mun-
kája számára. A vegyész-
szakosoknál például a szak-
mai gyakorlat a II. félév 
után 2 hónapos fizikai mun-
kával kezdődnék, amelyet a 
IV. félév után szintén két-
hónapos technikusi gyakor-
lat követne, ugyanígy a VI. 
félév után is. A VIII. félév 
után pedig 4 hónapot kelle-
ne dolgozniok a vegyészhall-
gatóknak beosztott mérnöki 
munkakörben. Ennek a gya-
korlati foglalkoztatásnak 
megfelelően megváltoztatnák 
a tanulmányi idő tartamát 

temre kerülő fiataloknak. 
Ezért vált szükségessé, hogy 
az első évfolyamon a tanul-
mányi munka oroszlánrészét 
a nyelvi készséget fejlesztő 
gyakorlati foglalkozásoknak 
adják át, s a voltaképpeni 
előadások (nyelvészeti és iro-
dalomtörténeti) csak a má-
sodik félévben, illetőleg má-
sod évben induljanak meg. 

Eredményesen zárult a munkavédelmi hét 
a bőrruhakészítőnél 

A Szegedi Szőrme- és 23 baleset történt üzem 
Bórruhakészítő Vállalat ré- közben és mind olyan, hogy 
gebbi baleseti statisztikái legalább háromnapos mu-
meglehetősen borús képiét lasztást vont maga után. 
festettek a gyár munkásvé- összesen 293 munkanap 
delmi helyzetéről. Tavaly is e s e t t k i í g y a termelésből. 

a statisztikában csupán 
egy baleset szerepel, 
mindössze bat kieső mun-
kanappal. 

Felkészül az AFORT 
a szabadtéri játékokra 

Ismeretes, hogy a meg- el és a tartály rövidesen 
emelkedett gépkocsi- és mo- megérkezik Szegedre. Még a 
torkerékpárpark Szegeden szabadtéri játékok előtt a 
is egyre nagyobb feladatok dorozsmai útnál négy kút 
elé állítja az AFORT ben- négyfajta üzemanyagot áru-
zinkútjait. Különösen nagy- sít: keveréket, benzint, szu-
mértékben megnövekszik a perbenzint, és gázolajat, 
forgalom a kutaknál a sza- Ugyanakkor a Kossuth La-
badtéri játékok idején, ép- jos sugárút mellett, a Lenin 
pen ezért a dorozsmai üt- körúti kútnál benzint, a ló-
nál levő benzinállomást ki- vasszobornál levő benzinkútt 
bővítik. Már elvégezték az nál pedig keveréket és ben-
előzetes méréseket, amely zint szolgáltatnak ki. örven-
szerint egy 25 köbméteres detes az a tény is, hogy most 
ú j tartályt helyeznek el a már rendszeresen Arol II T 
föld alá. A munkálatokat a olajjal készítik a kutakban 
Vízügyi Igazgatóság vállalta levő keveréket 

több alkalommal tartot-
tak előadást a dolgozók 
számára 

A közelmúltban megren-
s ez legalább 400 bőrkabát dezett munkavédelmi hét 
elkészítési idejének felel szintén baleset nélkül telt 
meg. e l- Ezekben a napokban 

Okulva az elmúlt évek 
tapasztalatain, 1960-ban már 
sokkal 

több Időt és gondot for-
dítanak a bőrruhakészítő- a vigyázatlanságról, vala-
nél a dolgozók jobb mun- mint az alkoholizmus 
kaköriilményeinek megte- és a balesetek összefüggé-
remtésére, séről. A munkavédelmi hét 

a munka- és egészségvéd e- idején szereltek fel a sza-
lemre, a védőberendezések bógépiekre egy újításból 
állapotának és használaté- származó újrendszerú ujj-
nak ellenőrzésére, a balesett védőt. 
elhárítás oktatására, vala- A baleseti statisztika ilyen 
mint a havi biztonsági nagymérvű javulásából és a 
szemlék megtartására is. vállalat termelési egyensú-
Ennek következtében az lyának helyreállásából 
idén már könnyű levonni azt a kö-

szép javulás mutatkozik, vetkeztetést, hogy a bal-
A balesetek csaknem teljes esetmentes munka és álta-
mértékhen megszűntek, iában a munkabiztonság a 
Lassacskán vége az első termelés egyik nélkülözhe-
fél évnek és tétlen alapfeltétele 

Művész a g y á r b a n 

Képzőművészeink közül mind többen keresik az alkalmat, 
hogy üzemekben, gyárakban, a munkások munkahelyein 
keressenek témát alkotásaikhoz. Felvételünk a csepeli 
Martinban készült, ahol Kiss István neves fiatal szob-
rászművész Acélolvasztár című kompozíciójának vázla-

tán dolgozik 

központok az egyetem irá-
nyításával gondoskodnának a 
hallgatók évközi foglalkoz-
tatásáról. Négy ilyen köz-
pont létesülne: Szolnőkon, 
Kecskeméten, Debrecenben 
és Békéscsabán. 

A BÖLCSÉSZET-

TUDOMÁNYI KARON 

jelenleg folyik a javaslatok 
kidolgozása. E hó végén egy, 
a tanszékek vezetőiből álló 
tanácskozás összegezi majd 
az egyes tanszékek részéről 
beérkező javaslatokat és dol-
gozza ki a szeptemberi kari 
összoktatói ülés elé kerülő 
tervezetet. 

A javaslatok jelentős ré-
sze a tanárjelölt-hallgatók 
gyakorlati pedagógiai foglal-
koztatásának megreformálá-
sával foglalkozik. A rende-
letnek megfelelően kívánják 
megszervezni ezeket a gya-
korlati foglalkozásokat. Igy 
a hallgatóknak I—II. évben 
összesen 20 órában 4 alka-
lommal kell gyermekpszi-
chológiai foglalkozásokon 
részt venniök. A III. évben 
összesen 30 órában kell di-
daktikai és neveléselméleti 
gyakorlatot végezniük. Az 
V. évre esik a gyakorlati 
foglalkozás döntő .része, hi-
szen a szaktárgyi tanulmá-
nyok lényegében a IV. év 
végén befejeződnek. Az 
ötödéves tanárjelöltek a ta-
nulmányi idő alatt kötelesek 
heti 10 órát a gyakorló isko-
lában tölteni, ahol mégis-
merkednek nemcsak a neve-
lőre háramló pedagógiai 
munka gvakorlatával, ha-
nem az iskolai adminisztrá-
ció feladataival is. Ezenkí-
vül természetein kötelesek 
két szaktárgyukból összesen 
30 órát tanítani, az egyik 
szaktárgyat általános, a má-
sikat pedig középiskolában. 

A javaslatok egy része fog-
lalkozik az idegen nyelvi 
tanszékek oktatómunkájának 
megreformálásával is. Erre 
azért van szükség, mert vi-
szonylag az idegen nyelvek 
területén adnak legkeveseb-
bet a középiskolák az egye-

Pirosodik 
a paradicsom 
Az újszegedi Haladás Ter-

melőszövetkezet gazdái gaz-
dag bevételre számítanak 
idén a korai üvegházi pa-
radicsomból is. A hosszú 
"•üveghajók- alatt már csak-
nem embermagasságúra nőt-
tek a gyönyörű, magas tör-
zsű paradicsomtövek, s egy-
egy bokor terhe az 5—8 ki-
logrammot is eléri. Két hét-
tel ezelőtt adták el az első 
termést, ez azonban még 
csak "bemutatkozás* volt. A 
nagyobb, érett paradicsom-
szállítások e hét végén kez-
dődnek el, s a szezonban a 
napi érett termés mennyi-
sége eléri majd a 150—200 
kilót is. Felvételünkön Czank 
Istvánné. a 6-os üvegház 
kultúravezetője mutatja be a 
szépen pirosodó, gyönyörű 
paradicsomfürtöket, 
i • " 


