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Hogyan irányítja a bölcsészkari pSrt vezetőség 
a népnevflő-mimkát 

Irta: SERFŐZŐ LAJOS 
Pártvezetőségünk még 

elején megvitatta azt a 
hogy a kormányprogram™ milyen 
követelményeket állít népnevelőink 
és a népnevelőmunka minőségé-
nek megjavítása elé. Megállapítot-
tuk, hogy a formális nevelés meg-
szüntetése érdekében előszór is át 
kell szervezni a népnevelő-hálóza-
tot. Kisebb létszámú gárdát hoz-
tunk létre. Most intézetenként és 
DISZ-csoportonként csupán egy-
két népnevelő dolgozik, viszont ők 
a legjobb elvtársak közül kerültek 
ki. 

Ezzel természetesen nem szüntet-
tünk meg egycsapásra minden 
régi hibát. A továbbiakban igye-
keztünk a párthatározat és a kor-
mányprogramon szellemének meg-
felelő módszerek alkalmazásával, 
jobb elkészítő értekezletek tartá-
sával és fokozottabb ellenőrzéssel, 
a népnevelőmunka minőségét és 
hatékonyságát fokozni. 

Decemberben pártvezetőségi ülé-
sen értékeltük az eddig végzett 
munkát. Megállapíthattuk, hogy új 
alapokra fektetett agitációnk jelen-
tős kezdeti sikereket ért el. 

A hallgató népnevelők nagyon 
sok hallgató társukkal beszélgettek 
rendszeresen, azok egyéni, szociá-
lis, tanulmányi és politikai pro-
blémáiról. Hiba azonban, hogy a 
meg nem oldott kérdéseket nem 
továbbították a pártvezetőséghez. 
Ez arra mutat, hogy a népnevelők 
és a vezetőség közötti kapcsolat 
még mindig nem kölcsönös, nem 
elég szoros. 

a tanévi A kéthetenként megtartott nép-
kérdést, nevelőértekezlet nívóját eleinte ki-

fogásolták a népnevelők. Figyel-
meztettek bennünket, hogy az elő-
adás gyakran általánosságoknál 
marad. Ezen úgy igyekeztünk ja-
vítani, hogy jól összegyűjtött 
anyaggal konkrétabbá tettük az 
előadást, másrészt többet foglal-
koztunk a népnevelőmunka mód-
szertani kérdéseivel, valamint el-
lenőrzésünk alapján névszerint 
megdicsértük, vagy megróttuk nép-
nevelőinket a végzett munka alap-
ján. 

Az ellenőrzés terén megállapod-
tunk egy megfelelőnek mondható 
módszerben. A párt és a DISZ agi-
tációs felelőse felosztják a 
területet és így minden héten el-
jutnak minden DlSZ-alapszervhez. 
Ott beszélgetnek funkcionáriusok-
kal, nevelőkkel és neveltekkel 
egyaránt és így megközelítő képet 
kapnak a végzett munkáról. 

A tapasztalatokat azután össze-
gezzük és máris jelentős anyag áll 
rendelkezésünkre, amit a népne-
velő-értekezleteken azonnal haszno-
síthatunk. 

Sajnos, ez a bevált módszer az 
aktívák és DISZ-funkcionáriusok 
váltakozása miatt nem érvényesül-
hetett zökkenőmentesen. 

Az eddigiek a hallgatókra vonat-
koztak. A tanszemélyzet népnevelői 
hálózatának sz>ntén megvan min-
den lehetőség a jó munka végzé-
sére az átszervezés óta. Ezek a le-
hetőségek azonban nem valósulhat-
tak meg maradéktalanul, főleg 
azért, mert a pártvezetőség e terű-

A főiskolai DISZ-szervezet 
a vizsgák sikeréért 

Megkezdődtek a félévi vizsgák. 
Mérlegre kerül hallgatóink félévi 
munkájának eredménye. Vizsgáz-
nak a hallgatók, de egyben a DISZ 
szervezet munkája felett is bírála-
tot mondanak a vizsgák adatai. 
Egész évi munkánk központi kér-
dése volt a tanulmányi színvonal 
emeléséért folytatott harc, hogy fő-
iskolánkról szakmailag és politikai-
lag kiválóan képzett tanárok ke-
rüljenek a magyar falvakba és vá-
rosokba: DÍSZ szervezetünk no-
vember hónapban megkezdte a fél-
évi vizsgák sikeres előkészítéséért 
folytatott munkáját. 

A kari bizottság több ülésén na-
pirendi pontként foglalkozott a 
vizsgák előkészítésével, felhasznál-
va multévi tapasztalatait. A bizott-
ság több határozatot hozott, ame-
lyeket a november 16-án megtar-
tott DISZ csoportvezetői értekezle-
ten ismertettünk csoportvezetőink-
kel. Itt a II. évfolyamos csoportve-
zetők elmondották, hogyan készül-
tek az elmúlt tanévben a vizsgákra 
és milyen hiányosságokkal kellett 
megküzdeniök, amelyeket a félévi 
vizsgák során ki kell küszöbölni. A 
decemberi taggyűlések titkári be-
számolói jórészt ismét a vizsgákkal 
kapcsolatos feladatokkal foglalkoz-
tak és határozati javaslatokat ter-
jesztettek a taggyűlés elé. Igen ér-
tékes határozát született a II. reál-
alapszervezet taggyűlésén. Elhatá-
rozták, hogy minden vizsla előtt 
csoportosan, tanszéki segítséggel 
megbeszélik az anyagot. így készült 
a vizsgákra a II. évfolyam mate-
matika-kémia szak 3. csoportja ma-
tematikából és marxizmusból. Ha-
tározatot hoztak arról is, hogy az 
előirt vizsganapon mindenki pon-
tosan megjelenik, amit azonban 
Kelényi Jenő és Győré József úgy 
látszik nem tartanaik magukra néz-
ve kötelezőnek, mert embertanból 
nem jelentek meg a vizsgán. Egy 
másik határozat kimondja, hogy az 
alapszervezetek vezetőségi ülésén is 
foglalkoznak a bukott hallgatókkal. 

A vizsgák idejére megszervez-
tük a hangos híradót, amelyen 
keresztül reggel és délben is 
mertetjük a vizsgaeredményeket s 
lemezekkel jutalmazzuk a kiválóan 
vizsgázó hallgatókat. A részletes 
vizsgaeredményeket naponként táb-
lára kiírva közöljük a hallgatókkal. 

Az eddigi eredmények alapján az 
a tapasztalatunk, hogy a hallgatók 
egyrészének felkészültsége nem ki-
elégítő, tanszékeink részéről pedig 
jogosan megnőttek a követelmé-
nyek. 

A legalapvetőbb hiba a félévi ta-

nulás rendszertelenségében kere-
sendő. Hiányos még az eredményes 
munka alapelme, az egyéni tanulás 
és nem utolsósorban a példamuta-
tás. Nem várhatunk kiváló ered-
ményt attól a DISZ csoporttól, ahol 
a tanulmányi és a DISZ csoport-
vezető is bukással „dicsekedhet", 
így Seres Ilona és Faragó Irén cso-
portja 2.4-es átlageredményt ért el 
embertanból. Ugyancsak gyengén 
szerepelt az I. évfolyam földrajz-
rajz szak földrajzból 2.7-es átlaggal. 

Természetesen e gyenge eredmé-
nyek mellett vannak példamutató 
DISZ csoportok is, akiket bátran 
állíthatunk hallgatóink elé. így 
Bábi József II. évfolyam D/2. 1 
csoportja pedagógiából 4.58 átlag-
eredményt ért el. De jól vizsgázott 
Fésűs Ida és Győrfi Gizella cso-
portja is. Mindkét csoport átlaga 
4.2 fölött van neveléstanból. 

Most a "félévi Vizsgák során vált 
leginkább érezhetővé az évközben 
is hangoztatott tanulmányi túlter-
helés. Azonban a fennálló objektív 
okok nem menthetik hallgatóinkat 
a felelősség alól. S egyben DISZ 
szervezetünknek is megmutatja, 
hogy munkájában milyen hibákat 
követett el a félév során. Keveset 
foglalkoztunk a DISZ szervezet leg-
apróbb sejtjével, a DISZ csoportok 
életével. így ezen keresztül hiány-
zott az egyénekkel való foglalkozás. 
Ennek hiányát már korábban fel-
ismertük s az alapszervezetek de-
cemberi hónapban megkezdték az 
egyes DISZ csoportokkal való egyé-
ni foglalkozást. Azonban nem min-
den esetben voltak következetesek 
az egyes alapszervezetek, a DISZ 
csoport munkáját gátló hallgatókkal 
szemben. így a II. évfolyam bioló-
gis-Tajz szaikon több hallgatóval 
kapcsolatban komoly kifogásokat 
emelt a csoport kollektívája. A ve-
zetőség ezt tudomásul is vette, azon-
ban az illetőkkel szemben nem járt 
el a DISZ szervezeti szabályzatá-
nak megfelelően, amely kötelessé-
gévé teszi minden DISZ tagnak, 
hogy példamutatóan vegye ki ré-
szét a munkából. 

A marxista beszámolón több hall-
gató gyengén szerepelt. Különösen 
a január 4-én vizsgázók egyrésze, 
smikor 21 hallgató leckekönyvébe 
került a „nem számolt be". 

Az elkövetkezendő időkben fo-
kozottabb ellenőrzéssel s a népneA 
velők segítségével feltétlenül meg 
kell javítani a marxista beszámolók 
színvonalát. 

Vezetőségi tagok közül példamu-
tatóan vizsgáztak Lelner Gyula, Ga-
ras Kálmán, Birkás Mária, P. Mol-
nár István. Eddig minden tárgyból 
jeles eredményt értek el. 

letet irányító tagja megbetegedett 
és vezetőségünk nem tudott meg-
felelő helyettesről gondoskodni. 

Munkánk szerény eredményeihez 
kétségtelenül hozzájárult az EPB 
segítsége is, különösen elméleti és 
módszertani kérdések megvilágítá-
sával, közös értekezleteken és a 
Szegedi Egyetem cikkeivel. Azon-
ban hibának tartjuk, hogy az 
esedékes anyagot későn juttatják 
el hozzánk és így nem tudjuk a 
kar területére konkrétizálni. 

A DISZ-vezetőség újraválasztása 
óta megjavult a kapcsolatunk a 
DISZ-el az agitációs munka te-
rületén is. Rendkívül sokat jelent 
a kari DISZ-agitációs felelős. Sí-
pos elvtárs, aktív bekapcsolódása 
az irányító és ellenőrző munkába. 

Az említett pártvezetőségi gyű-
lés megállapította, komoly hibaként 
azt, hogy a pártvezetőség irányító 
szerepe úgyszólván csak az agitációs 
felelős személyében érvényesül. A 
pártvezetőség egésze nem foglalko-
zott fontosságának megfelelően a 
népnevelőmunkával. 

Ezen úgy szeretnénk javítani, 
hogv ezután gyakrabban megbe-
széljük az agitáció kérdéseit; 
ugyancsak messzemenően felhasz-
náljuk e téren is a pártcsoportbi-
zalmiakat, akik a közvetlen mun-
kában nagyon sokat segíthetnek 
népnevelőinknek. 

Milyen része van egye'emünk 
ház. mühe'ysnek eredményeinkben 

Az egyetem oktatói az oktatás és 
kutatás terén nagy odaadással vég-
zik munkájukat. Ezt bizonyítja & 
Szegedi Egyetem országos viszony-
latban is kiemelkedő eredményei. 

A sikeres oktató- és kutató-
munka azonban nagyon sok eset-
ben függ az egyetem fizikai dol-
gozóinak, az egyes intézetek me-
chanikusainak, valamint az egye-
tem házi műhelyének jó munkájá-
tól. Talán sokan nem is tudják, 
hogy az egyetem fejlesztésének 
megvalósításában, berendezések el-
készítésében, ez oktató-, valamint 
a kutatómunka közvetett támoga-
tásában milyen nagy szerepük van 
ezen elvtársaknak. 

A házi műhely az elmúlt évben 
készítette el a fűvészkerti pálma-
házit. A műhely dolgozóinak lelki-
ismeretes, fáradságot nem ismerő 
munkája tette lehetővé, hogy a 
To'.buchin-sugárúti Juhász Gyula 
kollégium szeptember 1-én a hall-
gatóság rendelkezésére álljon. A 
Bólyai Diákotthon felszerelését és 
berendezését, valamint á Bólyai In-
tézetben Edódó belső asztalos mun-
kát, az egyetemi diákklub aszta-
los, villanyszerelési és üvegezési 
munkálatait és az Állattani Intézet 
akváriumának a fűtését szintén £. 
műhely oldotta meg. Nem utolsó-
sorban elismerés illeti a műhely 
dolgozóinak igyekezetét a Béke-

gozóinak az egyes intézetek mecha-
nikusai és az egyes épületrészek 
gépészei. 

Néhány példát szeretnék említe-
ni, mely bizonyítja az egymást köl-
csönösen segítő dolgozók jó ered-
ményeit. 

A Béke-épület III. és IV. emele-
tének fűtése nem működött. Az em-
lített emeletek dolgozói már az el-
múlt tél folyamán is hideg he-
lyiségben dolgoztak. A fűtetlen he-
lyiségek nagymértékben akadályoг-
ták mind az oktató-, mind a kuta-
tómunkát és félő volt, hogy ez a 
helyzet ez évben sem fog megvál-
tozni. Az illetékes szerelő vállalat, 
mely eleve e hibával adta át 
az épületet, igyekezett elhár.-
tani a felelősséget, s többrendbeli 
„helyszíni szemlével" igyekezett 
„megoldani" a fűtés problémáját 
A műszaki osztály vezetője Tokaji 
Lajos, Dobó István, Nagy László és 
Frank M'hály, a Béke-épület gépé-
sze megállapították, hegy nem a 
fűtdhálózat rossz légtelenitése (mint 
ahogy azt a vállalat szakértői állí-
tották), han?m a vezeték eldugulá-
sa okozta a fűtési zavarokat. Ön-
zetlenül, két naprg tartó éjjel-nap-
pali munkával kicserélték az eldu-
gult csöveket, s azóta a Béke-épü-
let fűtésével nincs baj. 

Dóri Károly. r.z Ady-téri épület 
gépésze többszáz méter falon veze-

Tudcsf'ás 

a TTK vizsgá ról 

A III . éves tanárjelölt hallgatók, 
akik januárban a középiskolákban 
hospitálni fognak, már november 
végén befejezték a félévet és most 
vizsgáznak. Az eddigi vizsgaered-
mények azt mutatják, hogy a hall-
gatóság jól felkészült a vizsgákra. 
Hiba azonban az, hogy az intézetek 
által nyújtott segítséget éppen azok 
nem veszik igénybe, akiknek erre 
legnagyobb szükségük volna. Az 
eddigi tanulságok alapján a csopor-
tok kollektívája hasson oda, hogy 
a gyengébb képességű hallgatók 
járjanak el az intézeti konzultá-
ciókra. 

A biológus csoportok közül III/3. 
csoport szerepelt a legjobban. Peda-
gógiából 4.1, állatélettanból 4.2 volt 
az átlag. Igen szépen 'szerepeltek 
Danyi, Gracza, Sebők, Kárpáti elv-
társak. A III/1-es csoport kolloidi-
kából 3-as átlagot ért el. Dicséret 
illeti Rományik, Asztalos és Ruzs:n 
elvtársakat. A III/1-es csoport ál-
latélettani vizsgaeredménye (4.1) 
annak köszönhető, hogy Kedves 
Miklós csoportvezető a- vizsga előtt 
minden nap megbeszélte a csoport-
tagokkal a nehezebb részeket. Ki-
válóan szerepeltek eddig Kedves 
Miklós és Rácz elvtársak. A mat.-
fiz. csoportok közül a III/2-es cso-
port kiemelkeclő átlagot ért el el-
méleti fizikából (4.5). Igen jól szer-
vezték meg a vizsgaelőkészítést. Ki-
válóan szerepeltek Pávó, Csákány, 
Szendrényi, Varga elvtársak. A 
III/3. csoport elméleti fizikából, pe-
dagógiából, projektív geometriából 
vizsgázott 4.13; 3 92 és 3.93-as átlag-
gal. A csoport egyenletes munkát 
végzett, bukás nem volt. A vizsgán 
igen szépen feleltek Székely, Bog-
dán, Szatmári. Dicséret illeti Paár 
Piroska tanársegédet, aki igen jól 
készítette elő a csoportot a projek-
tív geometria-vizsgára. A III/1-es 
csoDortnál ábrázoló geometriából 
Tóth Erzsébet nem felelt meg & 
vizsgán. Bukásának oka, hogy nem 
vette igénybe sem az előadó, sem 
társai segítségét. 

Kiválóan szerepeltek a csoport-
ból Fazekas Gábor, Majthai An-
tal. A kémia-fizika szakosok III/2. 
csoportja elméleti fizikából és pe-
dagógiából vizsgáztak. Jól szerepel-
tek a csoportból Rácz Fodor Benő, 
Horváth Ilona, Ráskai Sándor. 
Tcszárik János, évközben hanyagul 
végezte munkáját, ennek eredmé-
nye az, hogy megbukott elméleti f i-
zikából és politikai gazdaságtan 
beszámo'ó'át sem fogadták el. A 
csoport 41.5-ös pedagógiai átlaga an-
nak köszönhető, hogy a csoport jól 
hrrcználta ki a rendelkezésére álló 
időt és Muhi Jánns szeminárium-
vezető évközben igen jó munkát 
végzett. 

Az eddigi vizsgák igazolják, szt 
a tapasztalatot, hogy a jó vizsga-
eredmény alapja a jó évközi mun-
ka. DISZ csoportjaink feladata a 
vizsgaelőkészítésék megszervezése, 
az „akárhogyan" vizsgázom hangu-
lat felszámolása és a hallgatóság 
mozgósítása minél jobb vizsgaered-
mények elérésére. 

Kiss László 
tanársegéd 

A műhely dolgozói munka közben 

épületben végzett munkákkal kap-
csolatban, ahol nagyon sokszor 
kellett a műhely dolgozóinak az 
egyes vállalatok nem éppen lelki-
ismeretesnek mondható munkáját 
korrigálni. Ehhez járulnak még 
azok a szerelések, javítások, beren-
dezések, készülékek készítése, gé-
pek rendbehozása, melyeket a mű-
hely az egyes intézeteknek közvet-
lenül a kutatást vagy oktatást szol-
gáló speciális igényeit megvalósí-
tották. 

Két évvel ezelőtt az Orvosegye-
temtől való elválás után a Tudo-
mányegyetem házi műhely elég si-
ralmas állapotban volt. Elfekvő 
anyagok, kiselejtezett alkatrészek és 
lerendezések felhasználásával való-
sították meg a műhely felszerelé-
sét. Szép eredményeik elérésének 
magyarázata, hogy a műhely min-
den dolgozója szem előtt tartja 
kormányzatunk útmutatásait, s 
készségesen segítik egymást a 
munkában. Dicséretet érdemel a 
műhely vezetője, Endrődi János, a 
műhely többi dolgozója, Kucscra 
István, Jedlieska József, Dobó Ist-
ván, Langó József, Horváth István, 
Szűcs Lajos és Márki János. 

Segítségére voltak a műhely dol-

tett elektromos vezetéket süllyesz-
tett be a falba az előírásnak meg-
felelően és rendbehozta az épület 
kazánjait. TeizI János lelkiismere-
tesen végzi az egész Beloiannisz-
téri fűtőhálózat és gép-, valamint 
kazánház kezelését és karbantartá-
sát. 

Nagy László, a Fizikai Kémiai 
Intézet mechanikusa, az elektro-
nikus berendezések, speciális készü-
lékek, mérőműszerek építésével és 
javításával járul hozzá az intézet 
kutató- és oktatómunkájához. 

A fentiekből láthatjuk, hogy mi-
lyen jelentős műhelyünk és fizikai 
dolgozóink munkateljesítménye. 
Természetesen vannak hiányossá-
gok is. Sok esetben előfordul, hogy 
a műhely az egye? intézetek idé-
nyeit nem tudja időre kielégíteni. 

E hiba teljes kiküszöböléséhez a 
dolgozók jó munkája mellett fon-
tos volna megvizsgálni, hogy a mű-
hely létszáma kielégítő-e; továbbá 
szükséges, hogy az egyetemi mű-
helynek a gépi felszerelését az Igé-
nyeknek megfe le lőn fejlesszék, 
hogy kellő felszerelések birtokában 
egyetemi műhelyünk még jobb 
munkát végezhessen. 

Hires József 
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nulmányi Osztály megbízott a bfol-
kémia III/l. csoport vezetésével. 

Csoportunk a II. év végén i^en 
jó, 4.l-es átlaggal végzett. .Vi -
szont ebben a félévben csak 3.8 
volt a csoport átlageredménye. 

Ennek az előbbi eredményhez 
viszonyítva gryenge eredménynek az 
az oka, hogy a csoport egyes ta">ai 
nem vették komolyan az évközi ¡fo-
lyamatos tanulást. Ennek a nem-
törődömségnek meg is volt a fél-
évi vizsgákon az eredménye, pél-
dául Deák elvtársnő kolloidifca 
vlzs"á'án elbukott. Igen naery ha-
nyatlás mutatkozott Mésziros MA-
r?a és Matuz Gi*:e'la elvtársnők 
tanulmányi eredményén. 

A rossz eredmények me'lctt vnn-
nak jó eredményeink is. Egész fél-
évi szorc&lmas és kltarM mnn't«-
jáért dicséretet érdemel Bal-rs Ti-
bor elvtárs, évfolyamunk pártcso-
port« ez«t5'e. 5=*én eredménvt ért el 
a fé'évl viz«"áimn Nagy Tz?>eVa 
e'vtársnfi. p'ti 0 2-el javította. át1»-
gát, állatélettani vfísfáláii kivnió 
e'c*mé"vt ért el. PS.o* 
elvtársnő nem""1! tó er " ' ' " ^ " ' ' ^ -
vf l . h»»»ew»i e'vt^rs' »p»»^*«^-..«! 
mint jó népnevelő, mutatott példát. 

Stéfán Magda elvtársnő, népneve'«' 
jó munkát vc^e ' t . tanulmányi 
eredményén 0.2-et javított. 

Külön foglalkozom a csoportnak 
a politikai gazdaságtanból végzett 
félévi munkájával. Az évközi sze-
mináriumokon a csoport többsége 
igen jól szerepelt, azonban voltak 
olvanok is. akik nem készültek /el 
lelkiismeretesen a szemináriumik-
ra, például Rpős Gábor. 

A koifoldika vlzsgíra való ió fel-
készüléshez Igen nagy segítséget 
nyújtott Várkonv! elvtárs, aki a 
vlzsgp'dőben kétségesen segite't 
bennünket az anyag nehezebb ré-
szeinek e^ajátitásában. 

Tanulmányi r iportunk ebben a 
fé1 évben nem ért el o'yan ló ered-
ményeket. ir'nt amMyeneltet a ; 
e'őző eredmények alapon várhat-
tunk volna. Em?ek e-rvik oka a 
csoport t egves tagjalnnk hanya * 
évköfcf PV'nhífc, a n^ l f c Qka .j 
m»rnövek»«!ett követelmény volt A 
jövő félérben nagyobb gonddal fo-
gom ?>, pTre""ébv> eMír^ak évköri 
tnttnkálát el'en'rfznl, hogy csonor-
t"r»k »•» 6vvfi"\ v«z«"ákon «¡okkal 
'obb cr?" , '~* 'vt « »n f e i 
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