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Képesítő vizsga előtt

Dolgozóink pártoktatásának mérlege
A* idei pártoklatásd évad foiya.
mán torii.etünkön is
törekedtünk
megvalósítani a Politika. Bizottság
1051. évi május 17-i pártoklatással
kapcsolatos határozatát

Az időben
megindult Szervezés
folyamán
felmértük
területünk
adottságait és arra
törekedtünk,
hogy dolgozóink részéről megnyilvánuló nagyfokú
tanadási v á g y a t
kielégíthessük. Tekintetbevéve az
eddigi ideológiai
oktatás eredményeit, több különböző fokú politikai iskolát,
illetve káderképző
tanfolyamot szerveztünk, melyeknek
keretében a marxizmus-leninizmus
alapvető
kérdéseivel, a Szovjet"
unió dicsőséges Kommunista
Pártja történetével, Sztálin elvtárs rövid életrajzával Ismertettük
meg
nagy számban párttag és pártonkívüli dolgozóinkat. A terület dolgozóinak közel 50 százaiéba-, közöttük párttagjainknak több, mint 70
százaléka kapcsolódott be ilyenfor.
mán a politikai oktatásba.
Különösen jelentős tényező volt,
hogy az idei pártoktatás
keretében nyilt alkalom az SZKP
XIX.
kongresszusa anyagainak és Sztálin
elvtárs utolsó zseniális
müvének
megismerésére,
habár
terűietünk
viszonyait tekintve, inkább csak vázlatos formában.
A korszakalkotó
művek hatalmos erejét
bizonyítják, hogy hatásukban érezhetővé
vált dolgozóink további politikai
fejlődése és a munkához való viszonyuk javulása. A
politikai
fejlődés
döntő bizonyítéka népünk nagy győzelmében, a május
17-i választásokban
való "iktív
részvétel, míg a munkához való szocialista viszonyulás Igen Rok példáját tudjuk felsorolni a területen
eredményesen lezajlott mnnkawer.
senyek, felajánlások
alkalmából.
A választási rwmkák alkalmával
a pdrtoktafásban résztvevők külső
és belső agitációs munkába kapcsolódtak be. Elméleti
tudásu.
kat nagymértékben
használták fel
arra, hogy a még kevésbbé öntudatos dolgozók felé népi demokráciánk eredményeit, további célkitűzéseinket, békéért való
harcunkat

megismertessék és leleplezzék az ellenség tevékenységeit,
A Szemészeti Klinika
szemináriumi
hallgatója, Gergelyfi Margit
például
igen helyesen világította meg az
érdeklődőknek, hogy
egyetemünknek milyen köze van a „termeléshez" és hogyan állít elő „értéket"
az ú j értelmiségünk kinevelésében.
De volt olyan eset is, hogy a. népnevelő technikai tudását használta
fel; Nagy László TT-Kari dolgozó
egy utcai közkutat javított meg, s
ezzel nyújtott segítséget a környék
lakóinak.
A párioktiajtásban szerzett ideológiai tudá« azonban még nem minden esetben vált a végzett munka
irányító, hajló erejévé, s nz a sok
„szép" felelet, melyet az összefoglaló vizsgák alkalmából hallottunk,
nem mindenkor jelentett megfelelő
tettet is. Arra kell tehát törekednünk, hogy amint erre pártunk
és kormányzatunk éppen most mutatott példát, a bátor és
legtelje.
sebb önkritikával felfedjük mi is a
munkánkban még megtalálható sok
hiányosságot. Ezek
világos ismeretében keressük meg a marxizmusleninizmus világnézetének
fényében a kijavítás módjait és eszközeti. Még szorosabban felzárkózva dolgozó népünk
legjobbjainak
nyomáhnn tevékeny
harcosai legyünk új gazdasági politikánk végrehajtásának, ezzel dolgozó népünk
immár legszélesebb
rétegeit
fel.
ölelő programmjáf továbbra is ősz.
szeforrva, népűnk jólétének és hazánk felvirág ozásának
érdekében
megvalósíthassuk.
Az új oktatási évad előkészítése
már megindult és pártunk újabb
lehetőséget nyújt
világnézeti fejlődésünkhöz, hiszen a reánk váró
feladatok fokozott kívánalmakkal
fogadják és
várják
területünk
minden dolgozóját és ezen feladatokat csak aikkor tudjuk sikeresen
megoldani, ha
ismerjük azt az
iránytűt, mely a legnehezebb viszonyok között is bizton Irányít
előre bennünket a szocializmus felé.

A Természettudományi Karon folyó
államvizsgákról
Negyedéves hallgatóink ez évben
tesznielk először államvizsgát. Mint
minden újat, ezt is kezdetben némi
Idegenkedéssel fogadták és alaptalan félelmet keltett bsnnük. Ennek
ellenére azonban
a
Tanulmányi
Osztály felszólítására igen
komolyén nekikezdtek az államvizsgára
való készülésnek
Igyekeztek a tervszerűen beütemezett államviisgaanyagot jól megtanulni. Az érdekelt intézetek minden
segítséget megadtak, hogy elősegítsék a jó eredmények elérését. Min.
deunhol tartottak államvizsga előkészítő tanulóköröket, konzultációkat.

eredményt érteik el viszont a biológia-földrajz szakosok, akiknek átlageredménye 2.5, a hat létszámú
csoportban m'ég bukás is előfordult.
Igen kimagasló eredményt ért el
Krajkó Gyula elviárs,
a biológus
alapszerv titkára, aki nagyon
sok
pártmunkája mellett úgy f e l tudott
készülni a vizsgákra, hogy minden
tárgyból jelesre felelt.
Igen komoly felkészülést mutat a
C szakos vegyészek fizikai kémiából
elért 4.28-as állageredménye is. Ki.
váló tudásról tettek
bizonyságot:
Tüdős Ferenc, Márta Ferenc, Kiss
László, Gilde Ferenc.
A kémia-

Horváthné Hegyi Éva fa lel az államvizsgán
Ezen a téren komoly hiányosság, fizika szakosok kémia ós fizika álként kell azonban megemlíteni, hogy lamvizsgáján, ahol az átlag 3,2, ilegyesek egyáltalán nem, vagy igen letve 2, tapasztalhattuk, hogy mi.
kevéssé vették igénybe az intézet lyen nagymértékben befolyásolja az
eredményeiket az intézeteikben tarál'al nyújtott segítséget.
Az eddigi eredmények azt mu- tott előkészítő munka. Ezek a hallkismértékben
vették
tatják, hogy a marxizmus-leniniz- gatók igen
musból hallgatóink igen jól felké- Igénybe a számukra biztosított sesor
szültek és az előkészítés
terén jó gítséget, így nem kerülhetett
tudásuk
kiegészítésére,
munkát végzett a Marxizmus-lenin. hiányos
izmus Tanszék is. Ebből a tárgy- aminek aztán természetes következfelmutatott
igen
ból legjobb eredménnyel a matema. ményű lett a
tika-fizvka és fizika-maiemaüka sza. gyenge eredmény.
Az eddiig letett államvizsgák átkos csoportok vizsgáztak, mindkét
csopoirt átlaga 4.25. Nagyon gyengelageredménye 3.88.
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A »-Martos Flóra« Állami Szülésznőképző Iskola kétéves tanfolyamának
gyakorló növendékei
örömmel, de egyben izgatottan figyelik a naptárt. Rohamosan közeledik a számukra igen jelentős
dátum: augusztus 31., szeptember
1. és 2. napja. Ez a képesítő vizsga
napja. Ezen a napon fognak számot adni, hogy mennyire készültek fel a három alapvető tárgyból:
szülészetből, amit 160 óra keretében hallgattak a bent eltöltött
másfél év alatt, dr. Kovács István
adjunktus »érdemes orvos« előadásóban, továbbá vizsgáznak gyermekgyógyászatból és ideológiából.
Már tervezgetnek, hogy hova is
kérjék magukat, ha sikerül a vizsga és megkapják oklevelüket.
Van, aki vissza akar menni a
falujába, mert bizony már »nem
győzi a szülések levezetését az öreg
bába néni-«! — van, aki továbbra
is intézetben akar maradni. — De
szinte kivétel nélkül mondogatják,
»szinte nem is tudom elhinni, hogy
két hónap múlva már okleveles
szülésznő leszek. Állásban leszek!«
Már várják őket az ú j munkahelyen. Bizony, ez nem is olyan közömbös dolog — nem volt mindig
ígyGyorsan telik el félév. Márciusban mentek ki gyakorolni az ország 8 különböző intézetébe, szülészeti osztályokra. Megállapítható
az eddig eltöltött idő alatt, hogy a
legbehatóbban Miskolcon foglalkoznak a növendékeinkkel.
Dr.
Nemecskei Tivadar főorvos irányítása alatt. Ez az Intézet a gyakorló növendékek pedagógiai fejlődésére is nagy gondot fordít. A
miskolci gyakorlóinkat már többször elvitték olyan bírósági tárgyalásokra, ahol abortus kérdésekkel foglalkoztak.
Kétségtelen, hogy a többi Intézetekben is: Szeged, Szolnok, Budapest, Özd, Baja — jól végzik a
képzést, megfelelnek a követelményeknek. Azonban szükséges lenne,
ha ezen intézetek vezető orvosai
tapasztalatcserét folytatnának annak érdekében, hogyan tudnák még
jobbá tenni a gyakorlók képzését,
így fel tudnák számolni a képzés
terén még bizonyos fokig tapasztalható mechanikus munkát.

DISZ szervezeteink munkájáról
Néhány nap múlva befejeződik
az 1952—53-as tanév s egyetemi
DISZ-szervezeteinknek ismét számot kell adniok egész évi munkájuk eredményeiről,
hibáiról, fel
kell készülniük az ezekből adódó
feladatokra.
DISZ-szervezeteink
munkáját, most legjobban a vizsgaeredmények tükrében mérhetjük
le. Természetesen még nem tudunk teljes képet alkotni az egész
évi, illetőleg a vizsgaidőszak alatti
munkáról, hiszen még nincsenek
összesítve és értékelve az eredmények. Mivel azonban a vizsgaidőszak már befejezéséhez közeledik,
van annyi tapasztalatunk, hogy a
legfőbb eredményekre és hibákra
rámutathatunk.
A vizsgák összképe azt mutatja,
hogy Dlszistáink többsége lelkiismeretesen tanult és jól megállta a
helyét. Ennek köszönhetők a jó
vizsgaeredmények: Bölcsészkar átlaga 4.06, TTK biológus 3.9, Jogi
kar 3.7, Főiskola 3.7. Ezek nz
eredmények számszerűleg nem jobbak a tavalyiaknál, azonban meg
kelll látnunk, hogy tavaly óta nagyon megnőttek a vizsgakövetelmények. Különösen lényeges eredmény az, hogy megnőtt a jeles értéke.
Kiemelendő az a tény, hogy
funkcionáriusaink
többsége
példamutatóan vizsgázott. A
kari vezetőségek átlaga mindenütt magasan a kari átlagok
fölött van. Pl. Bölcsészkar:
4.7. Kitűntek példamutásukkal
Gulya Károly, Módlics Mária,
Nagy István elvtársak.
Ezeket az eredményeket természetesen
DISZ-szervezeteink az
Egyetemi Pártbizottság és a kari
alapszervezetek segítségével tudták
csak elérni.
Nagyjelentőségű volt ebből a
szempontból az Egyetemi Pártbizottság és az Egyetemi DISZ Bizottság
határozata a túlterhelt
funkcionáriusoknak
tanársegédek
bevonásával történő tehermentesítéséről.
Sok tanszemélyzeti elvtárs kitűnően megállta ebben a munkában a helyét. így Szabó
István elvtárs a Bölcsészka-

ron, mint titkárhelyettes, Hajdú elvtárs, mint EPB munkatárs, Asmány Éva elvtársnő a
TTK-án és még sokan mások.
Feladatunk ezen a téren, hogy a
jól dolgozó tanársegéd elvtársakat
a jövőben is fokozottan vonjuk be
a DISZ munkába és mind jobbhn
építsünk rájuk.
Az eredmények mellett azonban
a vizsgaidőszak felszínre hozta
DISZ-szervezeteink egész félévi
munkájának fő hibáit is. E hibák
oka visszavezethető sok vonatkozásban a félévi munka fó fogyatékosságára, a folyamatos tanulás
hiányára. Ebből ered, hogy funkcionáriusaink egyrésze szinte eltűnt, elvonult tanulni nyilván azért, mert a félév során ezt nem
tette. Ennek következménye, hogy
több helyen nem dolgozott a DISZ
vezetőség munkánk dandárjában,
pl. a TTK I. kari vezetősége Verbai elvtárssal az élen. Munkánk
hiányosságára mutat a bukások
igen magas száma, különösen a
TTK-án, ahcl ez nagyfokú lemorzsolódási veszéllyel párosult.
Politikai nevelőmunkánk hibáit
mutatja végül az a tény, hogy
több esetben előfordult a vizsgákon meg nem engedett eszközök használata s DISZ-szervezeteink nem léptek fel velük szemben mindig erélyesen.
Az elmondott eredmények, hibák összevetéséből adódnak feladataink a nyárra vonatkozóan.
Ezek a következőkben foglalhatók
össze: Biztosítani a még hátralévő
vizsgák, különösen az államvizsgák sikerét.
A most megalakult nyári kari
vezetőségeknek különös gondot
kell forditaniok az utóvizsgázásokkal való foglalkozásra s
az
iskoláztatási
munkában
maximális segítséget nyújtani
az állami szerveknek.
Végül az egész vizsgaidőszak és a
nyári munka tapasztalatait felhasználni az 1953/54-es tanévben,
a párt irányítása mellet már most
meg kell vetni jövő évi sikeres
munkánk alapját.

Szakérettségiseinkkel való foglalkozás
a Szerves Kémiai Intézetben
Egyetemeinken, így a Szegedi
Tudományegyetemen is a felszabadulás előtti időkben csak elvétve
akadt munkás vagy szegényparaszt
származású haClgató. Ma kormányzatunk minden anyagi és erkölcsi
támogatást megad e hallgatóknak,
hogy továbbtanuljanak.
A felszabadulás után a termelőmunkában kitűnt dolgozó fiataljaink között igen
sokan szerettek
volna egyelemeinken tanulni, azon.
tan neim rendelkeztek az
ehhez
szükséges
középiskolai
alapvető
általános és szakmai ismeretekkel.
Ezért kormányzütunk
létrehozta
(í szakérettségis tanfolyamok
intézményét, ahol a kiemelkedő képességű fiataljaink
egy, illetőleg
két év alatt
elsajátíthatják az
egyetemi tanulmányok
végzéséhez
szükséges alapismereteket.
Egyetemünk fokozott gondot fordít a szakérettségis hallgatók
kép.
zésére. A munkásosztály
tehetsé7
ges fiataljai közé tartozó e iollgafók fejlődésével
már a
szak.
érettségi letétele előtt foglalkoznak
a tanszékek oktatói; felmerülő problémáikra feleletet adnak,
feltár
ják leendő pályájuk
perspektíváit.
Szaktanáraikkal történő megbeszélések út jár, szaktárgyaik
lén'teges
részelnek kiemelésével
jó alapot
biztosítanak az egyetemi
tanulmányok számára,
A Természet tudományi Kar Szerves Kémiai Intézetébe a II. évfolyamon kerülnek a
szakérettségis
hallgatók. Vegyész-kémia.fiziku-, továbbá biológia-kémia szakos tanár,
jelöltek hallgatják a szakuknak
megfelelő szerves kémiai
előadásokat.
Az intézet igazgatója, Fodor Gábor
professzor elvtárs fokozott gondot
fordít e halinál ók képzésére és nevelésére.
Szakérettségiseink
tul.
nyomó többsége csupán 6—8 elemi,
vagy általános iskolai képzettséggel rendelkezik én egy év ah[t nem
tudja kelflő részietökbemenő elmélyüléssel elsajátítani a középiskola
nnyagát. Egyelőmre kerülve ;eháf
bizonyos fokú hátrányban vannak
a többi középiskolát végzett óv.
folyamtársukhoz képest. Ezl n lemaradást a II- évre még nem ! ud.
ják teljesen behozni. Éppen ezért
Intézetünkben szükségesnek látszott,
hogy e hallgatókkal mélyrehatóan
foglalkozzunk. Az elmúlt év során

Weisz Imre, W. Vincze Irén és Sirokmán Ferenc tanársegédek foglalkoztak a II. éves
vegyész-szakérettségisekkel: részben külön tanulókörbein. részben egyéni foglalkozás
útján. E tanulókörök feladata lé.
nyegesen túlterjedt a többi tanuló,
körén:
fokozottabb
mértékben
ügyellek a jegyzetelés ellenőrzésére,
megmagyarázták a
jegyzetkészítés
helyes módszereit, az előadáson hallott anyag lényeges részeit újból
kidomborították, az alapfogalmakat,
idegennyelvű
szakkifejezéseket ismételten megmagyarázták.
Előadó
és kritikai készségüket is fojlegzteni kellett. Szakérettségiseinknél a
tanulás folyamatosságára még fokozottabb gondot kellett fordítani,
mint az évfolyam többi hallgatójánál
Intézetünk nemcsak szákmai to.
vábbképzésükre fordított
gondot,
hanem ideológiai
fejlődésüket
és
egyéni problémáikat is figyelemmel
kísérte.
Elvtársi kiapcsoklnt teremtetlek intézetünk
asszisztensei
a szakérettségis hallgatókkal és támogatták őtet, mind szakmai, mind
egyéb problémáik során.
A kölcsönös jó munkának
eredménye számos esetben meghozta a
gyümölcsét már a félévi vizsgálton.
A II, évfolyamon Gál Imre nemcrak szorgalmas, odaadó munkájáért kapott dicséretet, hanem WMártartása is kifogástalan,
évfolyam,
társait is munkára buzdította. Már
a tanév elején kinőtte a szakére't.
ségiseknél fellépő
hiányosságokat
és évfolyamának egyik legjobb hitigálájává lett. Seben Andrásnál
a
tanulás
folyamatosságában
mutatkoitialk hiányosságok, azonban
a vele való fokozottabb foglalkozás, az építő kritika megh0z!a.
eredményét ós az
évfolyam legjobbjai közé emelkedett. Ki kell
emelnünk a vegyészek közül
Tv
kolics Józsefet, aki
önkritikával
és becsületes tanulással a z év végére évfolyamának igen jó tanulója lett. Furka Árpád, a II. kémia-fizika szakos tanárjelöltek kö.
zött példamutató munkát végzett.
A III. éveg vegyészek sorában
Uhrin Gergely mutatott nagy fej.
lődést. Hiányos
előképzettségéből
következő nehézségeit teljesen le-

küzdötte a céltudatos nevelőmunka
segységével és felfejlődőt' az év.
folyam Jó diákjai közé, holo't Hévben még a gyengék közé tartozott.
Ritka az az eset, amikor a maximális
segítségnyújtás
ellenére
sem srikerül minden esetben s/akéreitségis hallgatóinknál eredményt
elérni.
Mindezek a
tapagzlaktak több
krilckai szempontot vetettek fel intéző ü,nk
oktatóiben.
Bizonyos,
hogy az a módszer, amit az Intézel alka'mazo't, helyes. A gyakran
hiányos, általános szakmai
előképzettséggel rendelkező ezen hallgatókat első félévi különösen gondos foglalkozás útján az évfolyam
nívójára, sőt e fölé lehet emelni.
Azonhan nem
szabad szemet
hunynunk a tapasztalt hiányosságok előtt: a szakérettségis
kollégiumból egyetemre került néhány, az
átlagnál jóval gyengébb képtsségff.
h'illga'ó is, alfákét nem lehet külön
foglalkozás útján sem a megköve.
telt színvonal minimális szintjére
felhozni.
Fokozottabb gonddal kell telidt a
szakérettségis kollégiumba való felvétel elölt megvizsgálni a pályázó
képességeit.
Meg kell állapítani, hogy a szak.
érettségis kollégium igen rok
kiváló képességű fiatalnak adla meg
a
lehetőséget a továbbtanulásra.
Ezzel munkásosztályunk igen
ér.
tékas fiai jutottak hozzá, hogy,
mint tanárok, vagy más ér[e]m'sú.
gi pályán az őket megillető tr.nnka körben vegyék ki részüket népünk életszínvonallá nak
emelésében, a béke alkoló munkájában.
Dr. Kiss József
egyetemi docens,
fi kémiai tudományok kandidátus*
Elméleti színvonalunk emelését
segíti elő oz

AMG-

1

mmmmm

