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veteránok I I Jól helytálltatok" Gondjaink 

h a z á n k b a n II Szakma Kiváló Tanulója verseny eredményhirdetése 
A budapesti majd a du-

nántúli, és a felszabadító 
harcokban sokszor kitüntet-
te magát az I. N. Russzija-
nov tábornok vezette első 
szovjet gépesített gárdahad-
osztály. A Magyar—Szovjet 
Baráti Társaság meghívására 
a felszabadító harcok 32 
résztvevője csütörtökön éjjel 
hazánkba érkezett. 

A vendégeket a Keleti-pá-
lyaudvaron Nagy Jenő, a 
munkásmozgalom veteránja, 
az MSZBT Országos Elnök-
ségének tagja fogadta. 

A szovjet veterán küldött-
ség vezetője A. N. Szoln-
cev parancsnoki beosztásban 
harcolt. Tagja a delegáció-
nak A. M. Kulnyev, fel-
derítő gárdaőrmester, a 
Szovjetunió Hőse is, aki a 
fasiszták által robbantásra 
előkészített legutolsó bécsi 
Duna-híd megmentéséért 
kapta magas kitüntetését. 

Tegnap, péntek délelőtt 
Szegeden — mint hazank 
löbü varosában is — díjki-
osztó ünnepsegre gyülekez-
tek a szakmunkástanulók. 
A Szakma Kiváló Tanulója, 
valamint a tantárgyi tanul-
mányi versenyeit országos 
döntői után ez alkalommal 
került sor az eredményhir-
detésre. 

Nálunk a Szabadság Film-
színház adott helyet az ün-
nepi eseménynek. A 600-as 
számú Móra Ferenc Ipari 
Szakmunkásképző Intézet 
igazgatója, László Nándor 
köszöntötte a megjelenteket, 
az elnökségben helyet foglaló 
párt- és tanácsi szervek, tö-
megszervezetek, oktatási in-
tézmények, vállalatok képvi-
selőit. 

Ezután Nádor György, a 
Munkaügyi Minisztérium fő-
osztályvezető helyettese mon-
dott ünnepi beszédet. Méltatta 
a KISZ-szervezte mozgalom, 

a Szakma Kiváló Tanulója 
verseny eddigi eredményeit, 
különösképpen azt, hogy év-
ről évre bizonyítja: minden 
szakmát meg lehet tanulni, 
illetve tanítani kiváló szin-
ten, korunk követelményei-
nek megfelelően. Idén külö-
nös jelentőséget adott a ver-
senynek, hogy a fiatalok ha-
zánk felszabadulásának 25. 
évfordulóját is köszöntötték 
általa. A jubileum jegyében 
országosan 150 ezer ipari ta-
nuló sorakozott fel a nagy 
seregszemlére. A • szegedi 
döntőben 250-en mérték össze 
tudásukat: a mezőgazdasági 
gépszerelő. központi fűtés-

képző Intézet, Szeged), 
szakotatója Németh Ferenc; 
Laki János mezőgazdasági 
gépszerelő tanuló (601. sz. in-
tézet, Makó), szakoktatója 
Joó Antal; Hofímann Ferenc 
központifűtés-szerelő tanuló 
(611. sz. intézet, Békéscsaba), 
szakoktatója Hursán Mihály. 
A tanulók aranyplakettet, 
díszoklevelet, kétheti külföl-
di jutalomüdülést és 700 fo-
rint pénzjutalmat kaptak, 
mestereik 1000 forint juta-
lomban részesültek. Víz- és 
gázvezeték-szerelésben sze-
gedi nyerte az ezüstplakettet 

Kutató diákok 
Felsőoktatási intézménye-

inkben 1952-ben szervezték 
meg a tudományos diákkö-
röket, amelyek 1960-tól kezd-
ve közvetlenül a KISZ irá-
nyítása alá kerültek. Ezek a 
diákkörök a hallgatók tanul-
mányainak elmélyítését, 
életpályájukra való jobb fel-
készülést, a tudományos ku-
tatómunka módszereinek el-
sajátítását teszik lehetővé, 
egy-egy tudományágat mű-
velő egyetemi, főiskolai tan-
szék mellett, annak szakmai 
segítségével és irányításá-
val. 

A diákkörök 2—3 évenként 
országos konferenciát tarta-
nak, amelyeken a hallgatók 
az előző konferencia óta el-
telt időszak legjobb diákköri 
dolgozatait mutatják be és 
vitatják meg. Ezek a konfe-
renciák nemegyszer egy tu-
dós pálva kiinduló pontjává 
is váltak. Kutató és oktatási 
intézményekben, a gazdasá-
gi és társadalmi élet számos 
területén működnek ma már 
azok a szakemberek, akik-
nek nevével korábbi konfe-
renciák kiadványaiban talál-
kozhattunk. 

Az idén megrendezésre 
kerülő IX. Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferen-
cia ünnepélyességét növeli 
az a tény, hogy annak meg-
rendezése szervesen kapcso-
lódik a felszabadulási ün-
nepségsorozathoz. Ebben az 
évben Budapesten, Veszp-
rémben, Pécsett és Szegeden 
összesen nyolc különböző 
szekcióban mutatják be dol-
gozataikat a diákok. Az or-
szágos konferencia közös 
megnyitó ünnepélye — már-
cius 18-án — a Budapesti 
Műszaki Egyetemen tehát 
egv több mint kéthetes elő-
adássorozat megindulását je-
lentette. 

A nyolc szekcióra 1200 elő-
adást jelentettek be. Ebből 
150 a szegedi természettudo-
mányi szekció ülésein hang-
zik majd el, melynek meg-
nyitójára április 1-én 10 óra-
kor kerül sor a Józse.: Atti-
la Tudományegyetem aulájá-
ban. Ezt követően három na-
pon keresztül hat szekcióban 
— matematika, fizika, nö-

vényélettan—mikrobiológia, 
növényszervezettan—ökoló-

gia, állattan—embertari, geo-
tudományok — kerülnek az 
előadások megvitatására. 

Az üléssorozaton a ven-
déglátó egyetem hallgatóin 
kívül a budapesti Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem, a 
debreceni Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem, a gödöllői 
Agrártudományi Egyetem, az 
egri. nyíregyházi, pécsi és 
szegedi tanárképző főiskolák, 
valamint a keszthelyi Ag-

rártudományi Főiskola kép-
viselteti magát. 

A konferenciára benyújtott 
dolgozatok arról tanúskod- ; 
nak, hogy a hallgatók^ jól | 
gazdálkodtak a lehetőségek-
kel és a mesterséges holdak 
adatainak feldolgozásától 
kezdve a szex-kromoszómák 
rendellenességéig igen válto-
zatos, sokféle tárgykörből 
választották kutatási témáju-
kat. Munkájuk magas színvo-
nalát bizonyítja az a tény, 
hogy a bíráló bizottságok 23 
esetben kiemelt, 13 dolgozat-
nál pedig minisztériumi dí-
jazásra tettek javaslatot. 
Ezenkívül 600—101)0 forintig 
terjedő összeggel jutalmaz-
zák azokat, akik ha nem is 
kiemelkedő, de mégis figye-
lemre méltó munkát végez-
tek. 

A szegedi konferencián 3 
tagú küldöttséggel képvisel-
tetik magukat a József At-
tila Tudományegyetem test-
véregyetemei is. az odesszai, 
leningrádi, temesvári, greifs-
waldi és az újvidéki egyete-
mek. 

Minden remény megvan 
tehát arra. hogy a diákköri 
konferenciák ez idei ülése ki-
emelkedő eseménysorozata szöntötték a résztvevőket. 
lesz a közel 20 éves diákkö-
ri mozgalomnak. 

Dr. Farkas Gyula 
egyetemi adjunktus, 

Somogy i K á r o l y n é fe lvétele 

Két szegedi a győzelmi dobogón (jobbról balra): Marto-
nosi György és Orosz Lajos, a víz- és gázvezeték-szere-

lés első és második helyezettje 

A jövő tervezése 

szerelő, s víz- és gázszerelő 
szakmákban, illetve a ma-
gyar irodalom és a he-
lyésírás tantárgyi tanul-
mányi versenyeiben. 

— Jól helytálltatok és ez 
nagy büszkeség oktatóitok,' 
nevelőitek számára is — 
mondotta a tanulók teljesít-
ményéről Nádor György. S 
nemcsak a győzteseknek, he-
lyezetteknek, hanem a szak-
oktatóknak, tanároknak is 
gratulált. 

Beszéde után Borbély Gá-
bor, a KISZ Központi Bizott-
ság osztályvezetője adta át a 
díjakat, majd úttörők és a 
600-as intézet KISZ-istái kö-

is: Orosz Lajos, a 624-es in-
tézet harmadévese, aki szin-
tén Németh Ferenctől tanul-
ja a szakmát. 

A tantárgyi versengésben 
nagyrészt a vendégek vitték 
el a pálmát, csak Vörös Sán-
dor, a 602-es számú vásárhe-
lyi intézet másodévese ért el 
helyezést: második lett a ma-
gyar irodalmi versenyben. 

A díjkiosztás után színvo-
nalas műsor következett, a 
munkásőrség fúvószenekara, 
a Tömörkény gimnázium ve-
gyeskara s a Szegedi Nem-
zeti Színház több művészé-
nek közreműködésével. 

Ha két ismerős találko-
zik, az egyik — pusztán 
megszokásból, választ sem 
várva — megkérdezi: 
„Hogy, s mint élsz pajtás?" 
És a felelet ugyanilyen 
sztereotípia: „Ütöm-verem, 
ahogy jön". A tudat sem 
veszi komolyan ezeket a 
szószaporító közhelyeket, 
mégis mintha valamiféle 
nemtörődömséget, „majd 
lesz valahogy" életfelfogást 
takarnának. Pedig olyan 
egyének is tesznek eféle 
megjegyzést, akiknek az 
élete csupa akarás, kezde-
ményezés és cselekvés. Mi-
ért? Szórakozottság — le-
gyintünk. Valamit monda-
ni kell — térünk ki a kér-
dés elől. 

Meglett férfiak, felelős 
vezetők tanulgatják mosta-
nában az önállóságot, mint 
pici gyerek a járást. Mert 
mások sorsáért, boldogulá-
sáért felelősséget vállalni 
csak úgv lehet a mai gaz-
dálkodási szisztémában, ha 
az igazgató hadat üzen az 
ösztönösségnek és a vélet-
lennek. Most már napról 
napra döntésre kényszerül, 
s a meggondolatlanul ki-
mondott szó érzékenyen 
visszaüthet. A kovács mel-
lékalapálhal. legfeljebb el-
ront egy patkót. De ha egy 
vezető „jóslata" nem válik 
valóra, az már árnyékot 
vet a tekintélyre. S még 
rosszabb, hogy az ilyesmi-
nek nemcsak anyagi, ha-
nem politikai hátrányai is 
vannak. Hiába ilyenkor a 
védekezés, hogy nem isten 
az ember, aki csalhatatla-
nul lát előre! Természete-
sen a kockázatot vállalni 
kell, kinek-kinek a maga 
posztján, ahogyan vállalja 
azt legfelső szinten Kádár 
János elvtárs is. Nemrég 
hallottam őt pártmunkások 
előtt arról bpszélni, hogy 
„egy lezárt időszak, vagv 
elvégzett munka értékelé-
se sem könnyű, de sokkal 
nehezebb ennél a jövő fel-
adatainak kijelölése". Le-
hetetlen ezzel a megálla-
pítással nem egyetérteni, 
hiszen 23 éves országépítő 
tapasztalat tükröződik ben-
ne. Es ez év őszén az 

MSZMP X.. kongresszusá-
nak szintén mérlegelnie 
kell négyéves munkánkat, 
továbbá meg kell monda-
nia, miképpen lépjünk 
előbbre a magyar szocia-
lizmussal. 

Érdekes, hogy mennyi-
re „fázik" mégis némelyik 
ember a döntéstől. Mióta 
vezető politikusaink „csak" 
hangosan gondolkodnak 
előadás közben, illetve 
„csak" politikai szempont-
ból vázolják fel hallgató-
ságuk előtt az elvégzendő-
ket, itt-ott elégedetlen meg-
jegyzések hallhatók: 
„Mondják meg világosan, 
mit kell csinálni, aztán 
mindent bele! Mire jó ez a 
bizonytalankodás?" Néme-
lyek tehát az elvi Irányí-
tást a felelősségvállalásra 
való ösztönzést összekeve-
rik a határozatlansággal. 
Ahelyett, hogy örömmel 
üdvözölnék a tényleges ön-
állóságot, a képességek 
megmutatásának lehefösé-
gét, neheztelnek miatta. Hát 

csakugyan ennyire nehe-
zükre esik a gondolko-
dás?! 

Egészen más okok miatt 
panaszkodott a szegedi Üj 
Élet Téesz elnöke, ö nem 
húzódozik a döntésektől, 
neki van bátorsága a jö-
vőt is felvázolni, de most 
tehetetlennek érzi magát. 
Már egy éve kidolgozták a 
téesz úgynevezett termál-
programját. Azóta viszont 
csend van. Bizonytalankod-
nak: jóváhagyják-e a ter-
vet, kapnak-e hitelt ' a 
banktól, elkezdhetik-e a 
kútfúrást, stb. A taR.ság 
morgolódik, s igaza van: 
lehetetlen úgy gazdálkodni, 
hogy nem tudják, mit hoz 
a következő esztendő. Csiz-
más Sándor, a Haladás 
Téesz elnöke szintén alé-
'húzta ezt a tömegvéle-
ményt. 

Lépten-nyomon hallható, 
hogv komolyan vesszük az 
önállóságot. De akkor mi-
ért kötik meg minduntalan 
a vez.Ptőség kezét olyan re-
gulákkal, amelyek aláás-
hatják az emberek növek-
vő munkakedvét? 

P. N. I. 

A Szakma Kiváló Tanuló-
ja országos verseny első he-
lyezettjei: Martonosi György 
víz- és gázszerelő tanuló 

az OTDK szervezőtitkára i (624. sz. Ipari Szakmunkás-

Egyetemi fesztivál 

Ma: eredményhirdetés 
A tegnapi feszti val napon 

sokan emlegették az Univer-
sitás Együttes csütörtök es-
ti parádés bemutalóit. A 
budapesti Eötvös Lóránt Tu-
dományegyetem színjátszói 
Füst Milán Zongora című 
egyfelvonásosát, versenyen 
kívül pedig Szomory Dezső 
Incidens az Ingeborg kon-
certen című darabját mutat-
ták be — óriási sikerrel. Az 
Auditórium Maximumot zsú-
folásig megtöltő közönség 
sorai közt egyöntetű volt a 
vélemény, a két produkció a 
fesztivál csúcsteljesítményé-
nek számít. 

A pénteki műsor ismét az 
esti órákba nyúlt, s lényegé-
ben lezárult az előadás-döm-
ping — a vers és prózamon-
dók számára pedig befejező-
dött a fesztivál a Bartók Bé-
la Művelődési Központban. 
Ma. szombaton délelőtt az 
Adv téri egvptemen a nagy-
kanizsai felsőfokú mezőgaz-

dasági technikum, a buda-
pesti felsőfokú pénzügyi és 
számvitel szakiskola, vala-
mint a miskolci műszaki 
egyetem színjátszói lépnek 
közönség elé délelőtt 9 órá-
tól, s ugyanekkor kezdőd-
nek a bemutatók a Dugonics 
teri Aulában ls a pécsi ta-
nárképző főiskola stúdiószín-
padának és a győri tanító-
képző Intézet Irodalmi szín-
padának közreműködésével. 

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetés ma délután 4 óra-
kor lesz az Auditórium Ma-
ximumban, s ezúttal adják 
át a KISZ Központi Bizott-
ságának, a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium-
nak, a Honvédelmi Miniszté-
riumnak. a Szeged m. j. vá-
rosi tanács vb-nek és a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem rektorának különdíjait. 

N. I. 

Raj versenyekkel 
Az újszegedi tanulók honvédelmi napjai 

Figyelem! Figyelem! 
Állami vállalatok, közületek, csónakkészítők, asztalosok figyelmébe ajánljuk külön-

féle fafajú, méretű és minőségű egzótafa és dió késeselékünket. Ár megegyezés 

szerint 

Megtekinthető a DEFAG Falemezűzemenek deszkaterén, Szeged, Budapesti út 1. 

Az újszegedi Rózsa Ferenc 
gimnázium és szakközépisko-
la már a tanév megindulá-
sa előtt együttműködési ter-
vet dolgozott ki a Vorosilov 
nevet viselő magyar tüzér-
egység partbizottságával, pa-
rancsnokával és ifjúsági 
szervezetével. A munkát ok-
tóberben kezdték el azzal a 
céllal, hogy a tavaszi honvé-
delmi napok követelményeit 
elméletileg és gyakorlatilag 
egyaránt eredményesen' tel-
jesítsék a tanulók. 

A honvédelmi napokat — 
melynek tervező munkáját 
Horváth Ferenc igazgató ké-
szítette. s a kivitelezésben 
Mucsi Erzsébet igazgatóhe-
lyettes, Werner lstvánné. 
Ludányi Márton és Kiss Ká-
roly tanárok vállaltak orosz-
lánrészt — szerdán kezdték 
és a tegnap délutáni záróün-
nepséggel fejezték be az új-
szegedi középiskolások. A 
Vorosilov egység gyakorló-
és kispuska lőterén közel 250 
második osztályos, valamint 
170 elsős tanuló vett részt a 
rajversenyeken, hajtotta 
végre a feladatokat. A végig 
önállóan dolgozó egységeket 
m^guk a tanulók, a rajok 
valamely tagja vezette, s a 
gyakorlati foglalkozásokon 
naponta 16 pedagógus vett 
részt: értékelte az osztályok, 
ezenbelül az egyes rajok 
teljesítményét, a rohampálya 
elemelnek precíz végrehajtá-
sát. A tegnapi záróünnepsé-
gen a legkiválóbb rajnak 
adták át az erre a célra ta-
valy vásárolt vándorserleget, 

s a győztesek külön tárgyju-
talomban is részesültek. Ju-
talmat kapott a második és 
harmadik helyen végzett 
ra j is. 

A honvédelmi napok sike-
réhez komoly segítséggel já-

rult hozzá a Vorosilov tüzér-
egység, valamint az iskolai 
honvédelmi munkát már két 
esztendeje patronáló MHSZ 
újszegedi kenderben működő 
alapszervezete, személy sze-
rint Makai Lajos és Gazdaph 
Károly. 

Szeged szobrai 
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A munka 

(209.) A Csongrád megyei tanács Rákóczi téri épületé-
nek élöcsarnokában helyezték el Somogyi József sokalakor 
terrakotta munkáját. .Az alkotás a szegedi táj embereit 
valamint a? itt lakók időtöltését, szórakozását is szim-
bolizálja. 

SZOMBAT, 
1970. MÁRCIUS 28. DELMAGYAR0RSIAG 5 


