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• A MAGYAR NYELV 
SETE 

• HAZAFIASKODÁS 
HELYETT 
HAZASZERETET 

• IRODALMI OLDAL 

• TANÁCS A VIZSGÁ-
ZÓKNAK — KÉRÉS 
A VIZSGÁZTATÓK-
TÓL 

• MEDIKUSOK 
SZALAMI-
DRESSZBEN 

Mit jelent a komplex 
államvizsga ? 

A S Z E G E D I F E L S O O K T A T A S I I N ' T E Z H I I N T E E L A P J A 

Késik, de meddig? 
Kerekasztal beszélgetés 
az orvosegyetemi építkezésekről 

X. OTDK 

Természet-
tudományi 
Szekció: 
Nyíregyháza 

A Tudományos Diákkörök X. 
Országos Konferenciájának utol-
só szekció ülésére ápri&s 21—23 
között Nyíregyházán kerül t sor. 
A Nyíregyházi Tanárképző Főis-
kolán első alkalommal tar tot tak 
tudományos diákköri rendez-
vényt. A konferencia résztvevői 
közül legtöbben először látogat-
tak el a Nyírség fővárosába és 
nem kis meglepetéssel tapasztal-
ták, milyen modern pedagógus-
képző intézmény* talál tak itt, 
ahol az sem volt meglepő, hogy 
a megnyitó és záróünnepséget 
ipari televízión közvetítették. 
Az előadások a következő al-
szekciókban zaj lo t tak: matemat i -
ka, fizika, növénytan (genetika, 
biofizika, biokémia. á l la t tan 
(antropológia) és geotudomá-
nyok. 

A konferencián 260 hallgató 
és mintegy 100 t aná r vett részt. 
328 dolgozat kerül t felolvasásra, 
ezek közül 33 a JATE-ről és 3 a 
főiskoláról. 12 egyenként ké t -
ezer forintos fődí ja t és 51 kü-
löndí ja t — 1500 és 1000 for int 
ér tékben — ítél t oda a zsűri 
ISd í j a t nyer tek a szegedi egye-
temisták közül: Huhn András 
matemat ikus és Kovács Katalin 
— Rakonczai Zoltán biológusok. 
Különdí ja t a következők kaptak: 
Vidó Ildikó, Mihalik Erzsébet 
ÍX500 forint) Bakó Attila, Bagány 
Mihály, Benedict Mihály, Budo 
Gabriella, Dosztál István, Petnő 
Mária, Bodor Tibor. Rózsa 
Zsuzsanna, Kovács Kornél, Fe-
hér László és L é n á r t . Ilona. 
(1000—1000 forint.) 

A diákköri konferencia el-
nöksége a konferencián nyúj to t t 
kiemelkedő előadásáért szóbeli 
dicséretben, a Természettudo-
mányi Kar pedig 1000—1000 fo-
rintos pályadí jban részesítette: 
Hilbert Margitot, Szí jár tó Évát, 
Banai Valériát . Sipitzki Mátyást, 
Szegedi Mihályt. Szajkó Irén, és 
Szemenke: Katalint. 

A konferenciára benyújtot t , 
de ott helyezést el nem ért pá-
lyamunkák közül a ka r dékánja , 
or . Szalay László egyetemi ta-
n á r szobájában tar tot t ünnep-
ségen Győrffy Györgynek, Er-
délyi Lászlónak. Treer Tivadar-
nak. Szabó Máriánali, Patlai Gá-
bornak, Szentirmay Barnának, 
Fodor Katal innak, Kakonczay 
Zoltánnak. Fülöp ( Erzsébetnek, 
Kálmán Flórának! Maráz An-
nának, Horváth Judi tnak . Szom-
bathelyi Erzsébetnek, Kincsek 
Irénnek, Maróti Pé te rnek 1000— 
1000 forintos kiemelt pályadíjat 
és Matók Júl iannának, Hajna l 
Lajosnak 800—800 forintos pá-
lyadí ja t adott át. 

A Természettudományi Ka i -
lói beküldött 33 dolgozat közül 
tehát 13 dí ja t és 5 dicséretet 
kapott . Ilyen sikerrel egy intéz-
mény sem büszkélkedhetett 

A Tanárképző Főiskola hall-
gatói sem maradtak el az egye-
temisták mögött. Nyolc dolgoza-
tuk közül ötöt díjaztak, ezzal 
megnyerték a főiskolák közötti 
nem hivatalos pontversenyt. A 
különdí jban részesült dolgoza-
tok szerzői: Tóth Attila (föld-
rajz), Igriczi Zsigmond — Tóth 
Anna, Leonhard Mária. Zsilinsz-
ky Tibor (állattan), Futó Enikő 
(növénytan). 

B. 6-

Régen köztudott tény: a negy-
ven évvel ezelőtt épült orvos-
egyetem kinőtte sa já t területét . 
Az utóbbi két évtized alatt a 
SZOTE dolgozóinak száma 154. 
hallgatóinak száma 98 százalék-
kal emelkedett — ugyanakkor az 
oktató, a gyógyító és a tudomá-
nyos munkában hasznosítható te-
rület csak körülbelül 5—10 szá-
zalékkal nőtt. 

Az orvosképzésben, a gyógyító 
és tudományos tevékenységben az 
egyetemre háruló egyre növekvő 
követelményeknek egyre nehe-
zebben tud megfelelni. A gon-
dok és megoldásuk lehetőségei-
nek keresése évek óta „állandó 
témái" az egyetem vezető tes-
tületeinek. A szükséges ú j beru-
házások tervezésével és a meg-
levő épületek felúj í tásával sok-
szor, sokan és sokat foglalkoztak 
— mégis úgy tűnik, hogy jelen-
tős előrelépés Tiem történt. O j 
építkezések tervei készültek el és 
„vesztek el", felúj í tások kezdőd-
tek és „húzódnak el". Mi ennek 
az oka? Mi a jelenlegi he lyze t ' 
Milyen változások szükségesek 
és várha tók? Ezekre s ezekhez 
hasonló kérdésekre kerestük a 
választ a napokban az orvosegye-
tem vezetőivel — dr. Tóth Ká-
roly rektorral , dr. Cserháti Ist-
vánnál. az Egyetemi Pártbizott-
ság vb- t i tkárával és dr. Vass 
Zoltán főt i tkárral — folytatott 
kerekasztal beszélgetésen. 

Millió forintos 
klinikai ágy 

Először a tervezett ú j becahá-
zásokról s azok sorsárol esett 
szó. Közülük is elsősorban az 
idestova tíz éve végeláthatat lan 
aktatengert , de nem ú j épületet 
eredményező tervezésről: azideg-
elmegyógyászati és a II. számú 
sebészeti klinikáról. 1962-ben er-
re a létesí tményre az egyetem az 
Egészségügyi Minisztérium köz-
reműködésével országos te rvpá-
lyázatot hirdetett A budapesti 
LAKÖTERV vállalat nyer te a pá -
lyázatot és 1966-ban megbízást 
kapott, hogy 86 millió keretösz-
szeggel készítse el a kivitelezési 
terveket. 1968-ra készítette el a 
LAKÓTERV a beruházási prog-
ramot 96 millió forintos kalkulá-
cióval. Az Egészségügyi Minisz-
térium még ezzel az összeggel is 
támogat ta volna s megkezdeti 
az építkezést, ha közben nem me-
rülnek fel ú j a b b és ú j abb rész 
problémák, mia t tuk nem féke-
ződik és drágul a megvalósítás. 
1969-re má r 181 millió forintra 

emelkedett a beruházási keretösz-
szeg, amit a minisztérium jóvá-
hagyott. Az ú j abb kiviteli terv-
dokumentáció elkészítését azon-
ban a LAKÖTERV — annak 
ellenére, hogy mindeddig fe-
lelőtlenül hitegette az egyete-
met — nem vállalta. Az egye-
tem ekkor a Szegedi Tervező 
Vállalattal kezdett tárgyalni 

— anélkül, hogy a mulasztá-
sáért a LAKÓTERV vállalat fe-
lelősségre vonását szorgalmazta 
volna. A szegedi vállalat 1970-
ben kikalkulálta, hogy az ideg-
elmegyógyászati és a II. sz. se-
bészeti klinika épület tömbje 294 
millió forintért kivitelezhető. Az 
Egészségügyi Minisztérium ekkor 
adatfelülvizsgálatot rendelt el — 
kérdés, hogy miért csak nyolc 
éves huza-vona után vizsgálta 
felül ezt a bonyolult ügyet — 
megállapították, hogy a két év-
vel ezelőtti építőipari á rak mel-
lett 292 millió forint szükséges 
ehhez a beruházáshoz. Az Egész-
ségügyi Minisztérium hatásköre 
szerint 200 milliós költségkeretig 
finanszírozhat kiemelt beruházást 
— úgy döntöttek, hogy az épít-
kezés megvalósításának ügyét 
megfelelő előkészítés után 1973-
ban a Gazdasági Bizottság elé 
terjesztik. 

Nem változtat az említett té-
nyeken, de a teljesség kedvééit 
azt is meg kell említeni, hogy 
az építkezés indulásának elhúzó-
dásáért az egyetem gazdasági és 
műszaki vezetői is felelősek. A 
késedelemhez az is hozzájárult , 

hogy a tervtárgyalásnal az egye-
tem műszaki vezetője olyan ki-
fogásokat emelt, melyekből ké-
sőbb bírósági ügy lett, és melye-
ket mások véleménye szerint me-
netközben a kivitelezés alat t is 
megoldhat tak x'olna. 

A tíz évvel ezelőtt tervezett, 
azóta — sorozatos mulasztások 
és az építőipari anyagok árának 
növekedése következtében — 216 
millió forint tal drágábban tel-
epíthető klinikán egy-egy kórházi 
ágy létesítése tehát körülbelül 
egy millió forintba kerülne »»je-
lenlegi helyzetben. 

Kis elméleti tömb 
„nagy" pénzért 

A másik tervezett nagyobb'be-
ruházás, az úgynevezett kis- el-
méleti tömb — amelyben három 
elméleti kutatással foglalkozó in-
tézet kapna helyet — „kútbaesé-
se" nem igényel különösebb m a -
gyarázgatást : beszédesek a té-
nyek. Ennek a létesí tménynek 
adat lapjá t 1969-ben 10 imiliő fo-
rintos keretösszeggel hagyta jóvá 
az Egészségügyi Minisztérium. Az 
építkezést azonban nem kezdték 
el — vajon miért;? 

S m a m á r 25 millióba keuH-
oe a beruházás, ennyi pénz nem 
áll rendelkezésre, és az egyetem 
kénytelen volt felbontani erre 
vonatkozó szerződését a Szegedi 
Tervező Vállalattal . A tervezés-
nél egyes intézetvezetők részérő' 
túlzottnak ta r tha tó igények me-
rül tek fel, melyekhez mereven 
ragaszkodva magúig is előidézték 
a tervezés elodázását, „elősegít-
ve" ezzel azt, hogy a miniszté-
r ium a megígért összeget se bo-
csássa az egyetem rendelkezésé-
ve. Felmerül a kérdés, hogy a 
mostanában amúgyis gyorsan 
avuló tervek és az építési költ-
ségek drágulása következtében 
néhány év múlva mennyivel ke-
rül m a j d többe ez a beruházás, 
— nem lenne-e ésszerűbb és ol-
csóbb most biztosítani az egye-
temnek az építkezéshez szüksé-
ges támogatást? 

Az ú j beruházásokon kívül 
elég nagy gondot okoz az egye-
temnek a Vérellátó Alközpont is 
Az Egészségügyi Minisztérium er-
re az építkezésre 15 millió fo-
rintot adna — ám ebből a ke-
retből csak egy földszintes típús-
épületet lehetne építtetni, amit 
viszont a városi tanács (a város-
rendezési tervekre hivatkozva) 
nem enged felépíteni a klinika 
tömbben. A problémát súlyosbít-
ja az, hogy a Vérellátó Állomás 
szervezetileg nem is az egyetem-
hez tartozik, hanem az Országos 
Vérellátó Szolgálathoz. Az egye-
tem vezetése arra az ál láspontra 
helyezkedett, hogy bár az egye-
temnek, mint kezelő intézmény-
nek jobb lenne ugyan, h a a kli-
nika kertben építenék fel a vér-
ellátó alközpontot, de ha ott 15 
millió forintból ez nem lehetsé-
ges, akkor építsék a város más 
helyére, mindegy, hogy hová — 
az a fontos, hogy megvalósuljon. 
Felmerül azonban a kérdés, 
hogy a város és a megye vezetó 
szervei miért nem kezelik rugal-
masabban ezt a problémát, miér t 
nem segítik az egyetem ezen — 
és sok más — gondjának meg-
oldását? A SZOTE klinikái 
évente 32 ezer beteget gyógyí-
tanák átlagban 13—14 napig, 
nagy feladatot vállalva ezzel a 
város és a terület egészségügyi 
ellátásában — kevéske a lapnak 
látszana ez ahhoz, hogy a város 
kicsit több törődést tanúsítson 
az egyetem iránt? 

Szerződésszegések, 
halasztgatások 

S bizony több törődéssel, fele-
lősséggel kezelhetnék az építő-
ipari vállalatok is a SZOTE-n 
vállalt munkálatokat . Az egye-
temen jelenleg folyamatban levő 
egyetlen ú j beruházás — a kli-
nika kertben épülő kis biológiai 
tömb — és a felúiítások — pél-

(¿¡alyíalas a Z, oldatán.) 

Sokakat érdekel : milyen leaz 
az ú j , komplex államvizs-
ga, mikortól vizsgáznak 

eszerint a végzős hallgatók? A 
Természettudományi Kar Dékáni 
Hivatalában azt a válását kap-
tuk. hogy az ú j államvizsgát 
csak a következő tanévben ve-
zetik be. E tanév második fé l -
évének fe ladata az előkészítés. 
Mihelyt megalakulnak az á l lam-
vizsga bizottságok — elnökeiket 
a minisztérium nevezi ld — ki -
dolgozzák a kérdéseket. A bi-t 
zottságok tagjai lesznek a szak-
módszertan oktatói is. Ugyánis 
az ú j államvizsga alkalmazás-
centrikus lesz, vagyis egy fiktív 
óravázlat elkészítésével kell szá-
mot adniuk a hallgatóknak a 
szaktárgyak, -a módszertan. a~ 
ideológiai tárgyak ismeretéről. Az 
előkészítés során döntenek afe-
lől is, hogy milyen segédanya-
gokat használhatnak -a hallgatók 
az államvizsgán, valamint arról, 
hogy a vizsga előtt mennyi idő-
vel kap ják meg a' kérdéseket. A 
tudományegyetemek. . közötti , ed-
digi megbeszélések aü kai mával 
merül tek fel olyan javaslatok-is . 
hogy a vizsga előtt egy hónap-
pal, de olyanok is, hogy ké t nap-
pal kap j ák meg a hallgatók a 
kérdést. Valószínű, hogy a Ter-
részettudományi Kar úgy dönt, 
hogy egy nappal előbb, vagy a 
vizsganap reggelén oszt ják ki a 
kérdéseket. A 72/73-as tanév 
végzősei egyébként m á r szeptem-
berben megismerkedhetnek szak , 
tárgyaik kérdéseível. Minden 
tárgyból 30—30 kérdésre bont ják 
föl az allamvizsga anyagat. 

A"ki bármilyen felvilágosítást 
szeretne kapni a komplex álleAi-
vizsgáról, fordul jon a k a r tanul-
irrányí «BZfályához. 

• ' * 

A'MüV€ftődésüg.y! Miniszteri 
i tm. lehetőséget adott arra, 
hogy kísérletképpen már 

ebben a tanévben bevezessék a 
komplex államvizsgát. 

.4 Bölcsészettudományi Kar 
Magyar Irodalomtörténeti és M a . 
gyar Nyelvtudományi Tanszéke, 
valamint a történelem tanszékek 
élnek is ezzel a lehetőséggel. így 
a magyar-történelem szakos hall-
gatók vizsgáznak az új módszer 
szerint. 

A magyar államvizsgán a-hafl-
gatók egy irodalmi és egy nyelv-
tani tételt kapnak. Az irodalom 
feleletben először röviden uta l -
niuk kell a témára vonatkozó 
legfontosabb tudnivalókra és 
azokra a ' forrásművekreí amelye-
ket a szaktanár órára való fe l -
készülése során használhat. A to-
vábbiakban ' az iskolai tanítással 
kapcsolatos feladatokat keli meg-
oldaniok. A tété' kidolgozásához 
a felkészülési • idő alatt vizsgá-
zóknak rendelkezésére állnak a 
tantervek, iskolai tankönyvek, 
szaktanári kézikönyvek és lexi-
konok. Szóbeli" íeleiet és a fe l -
adat megoldását mutató vázlat 
bizonyítja ma jd a vizsgázok szak-
tárgyi, módszertani, pedagógiai'és 

. .rilozófiai felkészültségének szín-
vonalát. Ha -például egy anyag-
részből tématervet keli készíte-
nie a vizsgázónak, akkor arról is 
számot kell adnia, hogy egyes 
órákon milyen didaktikai fe lada-
tokat szándékszik megoldani: is-
meretnyúj tás , gyakorlás, j á r tas -
ság- és készségfejlesztés, erköl-
csi, politikai, világnézeti esztéti-
kai nevelés, ellenőrzés. Vázlatá-
ban fel keli tüntetnie továbbá et 
t anár i és tanulói tevékenységfor-
máit az órákbn. valamint a kon-
centrációt és szemléltetést. A 
megoldásnál elsősorban a gim-
náziumi szempontokra "ás köve* 
telményekre kell elkészíteni a fe-
lelet kidolgozását. Az áHalánoa 
és szakközépiskolákban is szerep-
lő témáknál utalnia kéli az ot-
tani feldolgozás mód eltéréseire 
és sajátosságaira. 

A nyelvtani és történelmi árt-
lamvizsgát is ehhez hasonlóan 
szándékoznak megvalósítani-. 

Uemmeri János: Dózsa (Fotó: Takács) ' 


