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E G Y NAP AZ EGYETEM ÉLETÉBŐL 
Az Ásvány- ő.i Kőzettani Inté-

se1- nagyszerű gyűjteménye Koch 
Sándor professzor kiváló snakértel-
ratfröl és fáradtságot nem ismerő 
munkájáról beszél. Tudós összeállí-
tóját méltán érte Népköztársasá-
gunk legnagyobb elismerése, a 
•Kossuth-díj. A Kossuth-díj azonban 
íemcsak az ásváuygyUjtőnek szól, 

hanem a kiváló tanárnak is. És erre 
a legbüszkébb Koch professzor, 
örü l , hogy tanári munkáját jutal-
mazták. örül. hogy jó tanárokat 
nevelhet. Különös büszkesége, hogy 
legjobb tanítványai vele együtt knp-

Gábor elvtárs '¿» ígéretét Vaibai 
Lajos is megerősíti. 

Az Orvosegyetem fia-aljai ¡1 kli-
nika kertet csinosítják. Nagy lelke-
sedéssel dolgozta^ a felszabadulási 
héten. A rom maradványokat elta-
karították. Ennek Során 50 mázsa 
vasat gyűjtőitek össze. A válasz-
tási béksverseny során még fokoz-
zák munkalendületüket, 

Az archeológiai kiállílás 

a Történelmi Intézetben egyetemünk 
egyik jelentős eredmény.'. A mei-xl-

Az orvostanhallgatók rendezik a Sebészeti К iníka bérijei 

ták meg a legmagasabb kitüntetést. 
Koch professzor'- az élenjáró 

szovjet módszereit segítették gyűjte-
ménye összeállításában. Ezeket a 
módszereket alkalmazza további 
munkájában is, melynek során tel-
jesen feldolgozza hazánk ásványvi-
iágát. 

Serény munka folyik 

a Béke-téren. A TTK-s hallgatók 
egy csopor-ja díszíti, rendezgeti a 
Béke-épület előtti teret. Már helyét 
is álig látni a kőrakásoknak s a 
nagy építkezés egyéb nyomait is el-
tüntették a szorgos diákikezek. To-
kaji elvtárs irányításával készülnek 
a formás virágágyak. kígyózó 
utak. Pár hét múlva zöidelő pázsit-
sZőnycg fogadja a látogatót a z ú j j á . 
varázsolt Béke-téren, mondja Oláh 

lenini elvek szerint összeállított 
anyag a szemlélő elő t á r j a az öakori 
ember éleié'. A világos magyará-
zatok, s az, anyag feldolgozása, az 
áttekinthető elrendezés mind_ meg. 
annyi segítség hallgatóink számára, 
hogy nyomon követhessék az ember 
fejlődését. A bőséges számban kiál-
lított munkaeszközök, edények s 
egyél) használati tárgyak nyomán 
feltárulnak előttünk a vadság é's 
barbárság korában élő emlrer élet-
körülményei-. 

Hegérkezett a válasz 
a Szovjetunióból- Petrovácz István 
orosz szakos hallgató nagy figye-
lemmel olvassa a levelet. Szovjet 
ba rá t j a írta a hősök városából, Sze-
vasztopolból. A levél soraibó1 életre 
kel a szovjet fiatalok lelkesedése és 
munkaszeretete. Petrovácz elvtárs 

Határkő a Jogi Kar tudományos életében 
Nincs munkánknak olyan területe, 

melyen ne éreznénk napról-napra 
ineg-iyilvánulni a Szovjetunió önzet-
len, baráti segítségét. A Szovjetunió 
Kommunista Pártja XIX. , Kongresz-
szusán elhangzottak, Sztálin elvtárs 
zseniális iránymutatásai felbecsül-

hetetlen értékű segítségei je'ente.iok 
egész tudományos életünk, társada-
lomtudományunk — s ezen belül 
jogtudományunk számára is. 

,.Lenin-Sztálin pártja, amely sok-
niili'ós népünket vezeti és irányítja 
a szovjet társa:"l ilmat a kommuniz-
mus útján, nagy figyelmet fordít a 
szovjet jogtudomány fejlődésére is" 
— állapítja mpg az Iz veszi íja 1953. 
január 23-i cikke. „A kommunista 
párt, Sztálin elvtárs kiváló gondos-
kodásának a szovjet jogtudomány 
fejlődése Iránt vl'dgos példája a 
párt Kilzponti Bizottságának 1946. j 
október 6-i határozata az oiszúg 
jogászképzésének kiszélesítéséről és 
megjavításáról'' — olvashatjuk a 
továbbiakban. A cikk — a XIX. 
Kongresszuson elhangzottak. főleg 
Poszkrjohisev elvtárs beszéde alap-
ján — bírálja a szovjet jogtudo-
mányt. megállapítva hogy n hibák 
oka fő! (vg ,.a krlíika, önkrí'ika és 
az áMani és jöjj legaktuá ¡.síibb el-
méleti kérdése'ről szóló viták hiá-
nya." Az a'apos, személyedhez szó-
ló bírálat megállapílásai, ehi s 
gyakorlati szempontból egyaránt 
helytálló tételei érvényesek a ma-
gyar jogtudomány teriileiére is, ér-
vényesek Karunk munkájára- is. 

Fontos feladatát teljesítette a -lo-
gi Kar akkor. am :kor -napirendre 
tűzte az itt folyó tudományos és 
oktató-nevelő munka eredményei-
nek és hibáinak megvitnlását éppen 
a XIX. Kongresszuson elhangzót! s 
az Izvesztija idézett c'kkáben fog-
lalt bírálat tükrében. 

Sajnos, az egész oktatószemélyzet 
bevonásával tartott ankét — főleg 
..objektív nehézségekre" hivatkozás 
miatt — egéswn ápri'li l l - i^ ha-
lasztódott, pedig kivá"«'o,s Iclf vol-
na. hogy már a II. félévet a c'kk 
tann'ságainak levonásával és a kon-
krét feiada'Ok rögzítésével k'-z-llics-
siik. 

A aagv érdeklődéssel vári nliké-
lon résztvett Vas Tibor e'vtárs. az 
Állam, és Jogliudománvi ia'ézH i'-ae-
galója. A tárgy előadójaként dr. An. 
talffv György elvtárs, az állam- és 
jogelmélet professzora szerepelt, aki 
mondanivalóját nz elmé'el és gya-

korlat, kritika-önkritika, a marxiz-
mus-leninizmus elsajátítása, a szov-
jet jogtudomány ismerete és az 
orosz nyelv tanulása, tudományos 
dolgozatok publikálása, tudományos 
káderek képzése — főkérdések közé 
csoportosította. Az előadmány sze-
mély szerint is bírálta egyes tan-
székek vezetőit és beosztottjait, 
akiknek tudományos és oktató-ne-
velő munkájában hiányosságok 
vannak az elmélet és gyakorlat ösz-
szekapcsolása, a kritika-önkritika 
szellemének megfelelő érvényesítése, 
az ideológiai, orosz nyelvi tovább-
képzés, témaválasztás és tudomá-
nyos káderutánpótlás nevelése te-
kintetében nem mulasztva e! meg-
állapítani. hogy bizonyos tekinte'-
ben ,.az állam- és .jogelméleti tanszé. 
ket terheli elsősorban a felelősség, 
amelynek leq'nkább kellene törőd-
ni«' az alapelvek ki<1 Vgnzásn me'-
lett, azok érvényre juttatásával Is.'4 

A hozzászólások során helyes 
irányú és őszinte önbírálat is hang-
zott el s több értékes javaslat me-
nü t fel. Az őszinte, minden hátsó 
gondolat nélkil'l bíráló hang, s a 
bírá'at szívesen, előítélet né'kiil 
va'ó fogadása azonban még nem ér-
vényesült az aiiké'on maradékfa'a-
nu'. A tansegédszemélyzet tngjainak 
nagyfokú passzivitását egyetlen kö-
rülménayeii «ein lehel menteni, s 
0 bibét a tanársegéd elvtársak ré-
széről elhangzott három hozzászó-
lás sem csökkenti, mert ezek egv 
része siránkozó hangon ..objektív" 
nehézségekre hivatkozott. 

Mindezek mellett azonban az an-
két általában eredményesnek mond-
ható, mert részletes bírálat tárgyá-
vá tette a Kar munkáját, megálla-
pította a legfőbb hiányosságokat s 
így megteremtette az alapot a mun-
ka megjavításához, fellendítéséhez. 

A Jogi Kar oktatószemélyzetének 
tagjai állandóan érezhetik a párt 
hathatós segítségét. A párt figye-
lemmel kíséri, segíti, támogatja, lia 
kell bírálja munkájukat. Az a fel-
ad.".', ho«y c segítés, és bírálat, je-
gyiben dolgozzon a továbbiaJtban a 
Kar tanszemélyzet?, s ez hozzáse-
gíti a Kar őszes dolgozóit ahhoz, 
hogy munkájukat me;<riavftva el-
mondhassák: a XIX. Kongresszus 
iránymutatásainak felhasználásával 
megtartott ankét valóban határkö-
vet jelentett a? egész Kar életében. 

Piskolti Sándor 

megtudja, milyen buzgó,,- ke-szünek 
srovjet barátaink óvvígi vhsgá. 
ikra Értékesek a Szovjetunióból ér . 
ko.'.ő levalek. Az orosz nyelv minden 
szépcégét megcsillogtatja a levélíró. 
Nagy segítség ez különösen egy 
orosz szakosnak. Feltárul a cirill-
betüs sorok nyomán a szovjet fiata-
lok életinek sok szépsége és hős-i 
küzdelme a még szebb életért. 

A jó tsnulcpári foglalkozás 
biztosítja oz é w é g i 

jó eredményt 

Délután 2 óra. A tanulószobában 
ketten ülnek, jegyzeteik fölé ha-
jolva. Mindkettő elsőéves magyar-
szakos hallga'ó. Nyelvészetet tanul-
nak. Másnap dolgozatot ír az évfo-
lyam és most lanulópáronk'jn t ve-
szik át mégegyszer nz eddig hallott 
anyagot Beke József, aki egyke 

-az évfolyam legjobb hallgatóinak a 
nyelvjárásokat magyarárza tannVt-
párjénak, Kordás PA! szakérettsé-
gis hallgatónak. 

A két hallgató nemcsak dd josa t ' . 
írás elö't tanul együtt- Minden pro . 
b ;émát közösen beszélnek meg. 
Több szem lobbot iát — mondja a 
közmondás. így azután biztosak, 
hogy évvégén nem kell a jó ered-
ményért éji-nappallá tenni. 

& bírálat nyomán megjavította 
Munkáját az Irinyi Diákotthon 

vezetőségé 
Újságunk korábbi számában meg. 

i lírálták az Irinyi Diákotthon lakói 
i az Otthon vesetőségét, amiéit nem 
biztosított megfelelő támogatást n 
félévi vizsgák sikeréhez. A bírálat 
alapos volt és jogos. Az Otthon ve-
zetőségi segi'ett is ezen a hibán. 
A hallgatókat szakonként helyezte 
el. így azután nem fordul elő, hogy 
egy szobában történelmet és kémiái 
tanulnak hangosan a hallgatók. A 
diákotthon vezetőségének a figyel-
me még arra is kiterjedt, hogy le-
hetőleg egy szobába tgy évfolyam-
ból kerüljenek.a hallgatók. Gondos-
kodott az Otthon vezetősége arról 
is, hogy a hallgatóknak több 'ta-
nulószoba álljon rendelkezésükre. 

Az Otthon lakói ki is használják 
ezeket a lehetőségeket. Emelkedik 
a ha/lgat,ik tanulmányi színvonala. 

Közeledik :iz. 'éwégi vizsga ideje, 
amikor a hallgatóink számot adnak 
eges-/ évben végzett munkájuk-
ról. Használják még jobban az Iri-
nyi Diákotthon lakó: a rerd-lkczé-
sükre álló lehetőségeket, hogy a 
félévi eredményeket túlszárnyalva, 
még komolyabb sikereket érjenek el 

А I V . 
Világifjmági és Diák Béketalálkozó 
1953 nyarán Ismét 

megrendelésre kerít 
Bukare.lbtn а IV 
Világifjmági és Diak 
B ke t já lk -zö , « Va . 
sóban a 1П. Iílíkvl-
iágkongre szus. Az if. 
júság világarcrta fo-
lyó lelkes előkészült-, 
lel azt mutatják, hoyv 
a berlini VIT óta igen 
nagy mértékben с ró 
c-j.ött a nsmzetknri 
I f j í s ' r i lüozge'om. po-
i i ikalag ío 'zervezc-

tlleg egyaránt Eztlár-
dabfcá vált а а-я mái 
83 nemzeti i f j f cá s l 
fzervcztíei mugát.n 
feg 'a 'ó Demnkratikü« 
l f j ú s j g i \ X á ;sziivt't-
ség cs u Nemzet!« ¿\ 
Uiíksz'ivct 

A nemr.-tVli/.i ifji'i-
r j g i mozr; lom célja 
kezdettől f : i -;gv 
eétrb.1 tUmiSHtcai .1 
világ bSkssparstő <f-

\ jű3:4út s Hrcirn vln-
i ri а ;а t j ) hé', é'.rt, -t 

népek пе:ч:.е i íüggel-
1»ne's.'éé''t, az ifi ti-

1 í:á"; j sca l í r t . Ennek л 
'' mozgalomnak a ve-

zeií^e a DÍVSZ és 
i nz NDS2. E demo 

kratlkus ifjitsájfi vi-
! rágsz-rvezetel; mun-
I Kain igfn паду mér-
i t é - be t ho; zajáml a 
! nemzetközi if júsági 

nozgalom fel'enriülé. 
séhez, s ezen keresz-
tül a békeharc .< Ikeré-
hez. E harc ejtylk leir-
utóbbl állomása vo't 

11! 1953 márciusában 
Béc ben tartott nem-
zetközi jogvédelmi 
konferencia, mely 
ha'cos ezellem-
!;?Il ínjlo t le. << fel-
l'ívísáta« fő fe ladat , 
ként jelölte meg a 
\ ilág i f jús igának egy-
ségbe tömerí t ' s í t 
tr.ítit e.izközt a béké. 
ért a láfcorús uszítók 
ellen falytatott ha-c. 
Ián. A felhívás zár-
wzava' a következők: 

„Egyesüljünk a jo-
gainkért. a békéért 
a ii3ir.z»ti független-
ségért a i új háború 
veíz'!,-' ellen vívott 
barcb. ti. Ha egy esti 
liink, rem'nycink va-
bMi'ggá válnak," 

E ltcnfcrciic'a ered-' 
m e n y f i a é n Szov-
jetunió a n 'p i ;le-
r.lo'ír/clú:!, dc !'. ' ők-.'8 
"noágck ifíúságának 
VIT-re va'ó harcos 
felk'atül'-f.c is, biz o 
p'téka már in <'Iíi"°, 
hogy n bnkere ti V k j 
a bikát akat'ó f iata-
'nk harcai sneggzew. 
léje, az ifjús-átr e r t j ' -
it k és. egységének »'• 
eddigieknél ha 'ahne . 
t-abb, impazáirs meg-
nyl'atkozása lesz. 

Az clöké'zületckbíl 
termígzeiezen nekün« 
r^ycti^il ha'lgatóknt'k 
is kl kell venni ré 
f/iin'cet, mert hisz ez-
zel békénket, ragyo-
gó jövőnket védjük. 

Ehhez DlSZ-szenc -
zeteinknek a követke-
ző feladatokat kell 
megoldaniok: 1. Har-
cot kell indítani a ta-
nulmányi munka szín-
vonalénak emeléséért, 
a közeledő vizsgák 
eddigieknél síkeresehh 
leté.eléért. 2- DIS/,-
síervezeteinknek sok-
kol többet kell foglnl-
kcznlsk nevelő- <* 
prcpagandamunkaiuU-
ban a nemzetközi if-
júvági mozgalom kér-
t'éseivel és a IV. 
VIT-tel El kel| érni 
hogy a' VIT-tel kap 
csalatos rendezvénye-
inken egyetemi ha!l-
fratílnk teljes té.'Szám-
fcnn őg lelkesen vegye-
nek részt. 3. El kell 
érnünk, hogy amikor 
egyetemünk hallgatót 
liülíöttekct jelölnek » 
VIT re, valóbnn azak» 
ra a f lata 'okra essék 
11 választás, akik mind 
szakmai, mind politi-
kai munkájuk révén 
a legméltóbban tud-
ják egyetemünket kép-
viselni a világ i f j ú -
sága előtt. 

E feladatok sikerei 
megoldásiért ke I 
harcba indulnunk 
átért , hogy a ir.i 
munkánk is segítse a 
silúg if júságának 
nem.'etközl üsszefegá-
¡<át és békéért vívott 
harcát 

' "¿1 Suki B.Ia 

A zenei műteltsé/r 
megszerzése 

,,Ho gyönyörködni akarsz a mű-
vészeiben. — mondja Marx, — ak-
kor művészileg képzelt embernek 
kell lenned" 

Melyik az az út, amely legrövi-
debb médon' elvezeti az egv ént a 
zenei ' műveltséghez, s lehetővé 
teszi, hogy „művészileg képze't" 
legyen, s maga is gyönyörködlek a 
művészi, alkotásokban: a zenei, re-
mekművekben? 

Egészséges énekhanggal mindenki 
rendelkezik, így hál ez a legrövi-
debb út, az énekes műveltség útja. 
Elindul ez az út a népdalénekesnél, 
s vezet tovább, mind bonyoloullabb 
műveken keresztül a hatalmas kó-
rusmüvekig. Mai kórusirodalmunk 
gazdagsága tág lehetőséget nyit 
arra. hogy mincl. mélyebb és sok-
oldalúbb műveltséget szerezzen az 
énekes, aki e műveket énekli. 

Egyetemi és főiskolai hallqatóink-
nak is bő alkalmuk nyIHk orra, 
hogy zenei műveltségüket ilymódon 
feiler'szék. Áf Eayelemi és Fnv-
kolai Népi Együttes énekkara leg-
ulóhb Kodálv .Zoltán: Kállai Ke1-
tős">éf és Szeghv Endre: ..Csoda-
furulya" című művét ónekelte_ A 
Pedagógiai Főiskola énekkara pe-
dig klasszikus és szovjet szerzők 
művei mellett Kodály Zoltán ,,Mo'-
nár Anna" című balladáját és ,'.Má'-
rai képek" című művét tartja mű-
során. T?*rmés7etesen ezek a kóM-
sok is íokozatosan jutottak idáig. 

Azok számóra, okik behatóbban 
kívánnak zcncvel foglalkozni, mód-
juk van erre a Pedagógiai Föisko'.a 
zene-szakán, ahol mélyebben és 
alaposabban sajátítják el a zenei 
ismereteket. 

A zenei műveltségnek igen nagy 
erkölcsi és értelmi iievelőere/e van, 
Ébrentartja a hozatiasság érzését, 
a haza- természeti szépségei iránti 
szeretetet, fejleszti a hazai hagyo-
mányok iránti megbéasii'.éct, Itöse. 
Icbb hozza. ku!turálii értékeiken ke-
resztül a népek>t egymáshoz, segít 
nz embernek abban, hogy a külön-
böző élet jelenségeket megértse, 
ébrentartja az érdeklődést a zenei 
művek iránt. fejles-Ji 11 művészi 
ízlést, a szép iránti szeretetet. 

BITTÓ KATALIN 
11, é. főisk. hallgató 

Hogyan biztosítjuk 
a jó vizsgafelkészülést? 

A vizsgákra való felkészülés kér-
dése, a múlt egyeiimein fel vem me-
rüli. A .tudomány fellegvárának" 
profiljához hozzátartozott, hogy a 
hallgatók vizsgák előtt roiiam.nekr 
buzduiássR'l igyekeztek felíalni a 
tananyagot. Nemcsak a tanárok nem 
ismerték hallgatóikat, da gyakori 
volt az az e. í t , hogy maguk a hall-
gatók ecni ismerték még látásból 
ssm ,,elcadóika>t". Kinek jutott vol-
na akkor eszébe, hogy az egyetemi 
professzorok u. vizsgák jól fc'.készí-
tjsa céljából átadjak módszertani 
tapCMtalutaikal a hallgatóknak. A 
rendsEEro» tanulás problémája sem 
okozott fejtörést. „Nem vagyunk 
с dedóban'1 jeligére a, modern úri 
anarchia züllesztő mélye elsikkasz-
totta a hivatástudatot, a fegyelmet, 
a lelkiismeretes munkát, mint valami 
,lomtárba VX6 felesleges holmit'', 
zagy kinti ruhát. 

Az anarchikus egyetemi módsze-
rek a fordulat évéig, u felszabadu-
lás után is ure^telték hálásukat. 
Hosszú, kemény munka eredménye, 
ként <a párt, az állami szervek és a 
legönivdctosabb hallgatók összefogd, 
sávul ezt az állapotot sikerült meg-
szüntetni. 

Egész félévi komoly munka 
1 
I Mini gazdasági építő és politikai 
íisvclőmunkiink minden terüíelén, 
itt is a Szovjetunió értékes, sok se-
gítséget nyújtó tapasztalataira lá-
mxzkod.unk. А-/, egyc'emi élettel 
l'og'túkozó gazdag szovjet müvek 
maliéit felvettük a különböző tzov-
jct egyatsnii'kkol a kapc-olaiot, s ez 
mindig komoly gegí'.eéget eredmé-
nyezett, A Szovjetunióban tanuló 
ösztöndíja-aiink tájékoztatásai is 
nagytan hozzájárultak a lielyes 
módszerak kialakításához. 

lila már világosan á'l majdnem 
minden elöc.dó előtt, milyen felelős-
ség nyugszik a vállán, unitkor ara 
vállalkozik, hogy az egyetemi holt 
gelóket r.evelje a párt, a haza, a 
munka szeretelére. 

Az intézet vezetője felelöd а hall . 
gutók szakmai munkájáé:!. Az c'.ő* 
adók rendszeresen ellenőrzik hull. 
gatóik félévi készülését, A havi ér-
tékelések állandóan képet adnak a 
tanulmányi helyzetről, Az egyéni 
konzultációt a tanárok nevelésre, a 
szakma, elsajátításának megkönnyí-
tésére fordítják, s konkrét útmuta. 
t:'IET nyújtanak ahhoz, hogy GZ ed-
digi lemaradást milyen tnjdSzersk* 
col letet megszüntetni. A villám, 
dolgozatok az általános tájékozott-
ságét mérik le. Az osztályfőnökök 
rendezsres ellenőrzéssel nemcsak a 
hallgatók felkészültségét kísérik fi-
gyelemmel, ' hanem a lemaradás 
okait is felderítve, igyekeznek minden 
akadályt elhárítani о jó tanulmá-
nyi munka útjából. Az ínlézcti ér-
tekezletek első napirendi pontja, 
kín! szrrepel a hallgatók t anu lmá-

nyi munkája. A vizsgabizottság fél-
évi tapasztalai«! eljutottak minden 
¡mézeihez, a jó módszereket, ame-
lyek a vizsgák előkészítésére vonat-
koznak, most felhasználják. 

A Tanulmányi Osztályok az admi-
nisztratív és technikai felt ¿leiek 
biztosításával, valamint az óraren-
dek összeállításával nagyban hoz-
zájárultak .tlihoz, hogy a hallga-
¡ók gazdaságosan használják kL 
Szabad idejüket. Úgy állították össze 
az órarendeket, hogy a délutánok 
n agymér lékben a hallgatók rendel-
kezésére álljanak Ezenkívül ¡sza-
badnapot biztosítottak az elmélyült 
tanulás elősegítésére. A szociális és 
egyét) problémák megoldásával is 
segítik a vizsgákra való gondlaian 
felkészülést. 

Minél képzettebb 
szakembereket 

A párt és tönifegszervfc'k az, t-z" 
tnei.politikai nevelőmunka melleit 
dör.tő súllyal foglalkoznak a terme-
lési : tcnulási kérdésekkel. 

A púrtcsoportokban személy s.:c. 
ríni vitatják meg egyes elvtársak és 
általában a hallgatók tanulmányi 
mur.káját. Az eredményekre és hi-
bákra felhívják a figyelmet, és ahol 
szükségesnek mutatkozik, a pártve-
Setőség is foglalkozik az elmaradó* 
okával. A taggyűlések értékelik u 
jó munkamódszereket és kiváló ered-
ményeket. A legjobb párttagok ?él-
damutató munkája ösztönzőleg hat 
az egész egyetemi i f júságra . A 
pártszervezetek gondoskodnak arról , 
hogy azok a páitonkívüli hallga.ók 
u< elmélyüljenek a tanulmányi mim-
kába, akiknél lemaradás volt észlel, 
hető. A legjobb hallgalók tanuló, 
púi-kért segítik a lemaradót'akat. 
A DISZ-escporiok külön munka" 
tvrvet készítenek a vizsgákra való 
felkészülés elősegítése érdelcélcn és 
a csoportvezetők rendszeresen ellen-
őrzik c.i egyéni munkatervek pon-
tos teljesítését. 

Az államvizsga jó előkészítése 
;s azt szolgálja, hogy minél alapo-
sabban képzelt szakembereket bo-
csássunk társadalmunk rendelkozé-
sére. A professzorok a tananyag 
súlypontjainak kijelölésével, az 
anyag tanulókörszerű feldolgozásába 
való irányító bekapcsolódásával 
hozzájárulnak ahhoz, hogy hallga-
tóink teljesíthessék az álMmvizsgá. 
val kapeeola'os feladatokat. 'A meg-
növekedőit vizsgakörülmények mi-
nőségileg jobb munka elvégzését kí . 
vánják meg hallgatóinktól. 

Petőfi munkás hazaszeretetre 
buzdítólt a 48—49"es forradalmunk 
a'.alt. Nagy költőnk szavai nekünk 
Is szólnak. Azzal bizonyítjuk be, 
hogy szeretjük hazánkat, pártunkat, 
és a Szovjetuniót, ha kötelességüti.' 
ket becsülelte] teljesítjük. 


