
A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK SZEREPE 

NAGY ILONA,, intézeti vezetőtanár, 
a Tanulmányi Csoport vezetője 

Mind oktatási, mind nevelési, mind pedig politikai szempontból fon-
tosnak tartjuk, hogy hallgatóink megismerjék hazánkat, nemzeti kultúrán-
kat, szocialista létesítményeinket, oktatási intézményeinket. 

E célból többféle tanulmányi kirándulást szervezünk, melyen minden 
ösztöndíjas hallgató részt vesz. 

Évek óta hagyományos an az alábbi kirándulásokat szervezzük; 

1. Félnapos autóbuszos városnézés, amelyet nem sokkal a hallgatók 
érkezése után nyelvi szekció keretben szervezünk, hogy a hallga-
tók egy összképet kapjanak fővárosunkról. 

2. Októberben egynapos autóbuszos kirándulás a Duna-kanyarba, és 
az agrárcsoportok részére a vácrátóti Arborétumba: a 700 méter 
magasan fekvő Dobogókőről remek panoráma nyílik a Duna egyik 
legfestőibb szakaszára. Mátyás király visegrádi palotája, az esz-
tergomi vár egy kis ízelítő gazdag műemlékeinkből. 

3. Május végén háromnapos autóbuszos kirándulás az ország legtávo-
labbi részeire, szállodai elhelyezés általában egyetemi várások-
ban: Sopron, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc stb. 
E kirándulásokon a hallgatók a szakirányuknak megfelelő gyár-, 
üzem-, TSz-látogatáson vesznek részt . Egy-egy vidéki egyetemet 
/főiskolát/, európai hírű kutatóintézetet látogatnak meg, ahol a 
legmodernebb oktatási eszközöket, eljárásokat, kutatási témákat 
ismerhetik meg, pl. SOTE Biokémiai Intézete, MTA Mezőgazda-
sági Kutatóintézete, Martonvásár, BIOGAL Gyógyszergyár, Nád-
udvari Vöröscsillag Termelőszövetkezet, Péti Nitrogénmű, Tiszai 
Vegyikombinát, Leninváros, Dunai Vasmű, Herendi Porcelángyár 
stb. 
A kirándulásnak mindig kedves színfoltja ä magyar fiatalokkal va-
ló találkozás. A baráti találkozók jó alkalmat nyújtanak a közössé-' 
gi, az internacionális érzés erősítésére. 
A program barlangtúrával, fürdéssel, sétákkal egészül ki. 

4 . Egyes csoportok részére külön is szervezünk egynapos tanulmányi 
kirándulásokat a közeli termelőszövetkezetbe, tangazdaságba. 

5. A szövetkezeti tanfolyam befejezéseképpen ugyancsak egynapos 
termelőszövetkezeti látogatáson vesznek részt a tanfolyam tagjai: 
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r á r - és közgazdász szakirányon tanuló diákok. A szövetkezeti 
t a n f o l y a m a SZÖVOSz szervezésében 3 hónapig tar t , heti egy dé -
lutáni elfoglaltsággal, fakultatív jelleggel. Hallgatóink nagy érdek-
lődéssel vesznek részt ezen a tanfolyamon, mert szakemberek 
tájékoztatják őket a szocialista gazdálkodás ismérveiről . 

A kirándulások tervezése, szervezése, lebonyolítása a tanárok aktív 
közreműködésével történik, így még szervesebben beépül az oktató-nevelő 
munkába. A kirándulás nemcsak nagy élményt jelent a hallgatóknak, de a 
sok ismeretanyagon túl közelebb kerülnek a magyar valósághoz, a magyar 
néphez, s felkelti érdeklődésüket a szocialista rendszer i ránt . 

ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

Илона Надь, старший преподаватель, заведующая 
Учебной частью МПИ 

(резюме) 
Мы считаем познание нашей родины, венгерского народа, нацио-

нальной культуры, социалистических и учебных заведении важным для 
студентов как с учебной, так и с воспитательной и политической 
точки зрения. 

Поэтому мы организуем различные ознакомительные экскурсии: 
1) прогулка автобусом по Будапешту 
2) однодневная экскурсия в октябре к изгибу Дуная и в арборет 

в деревне "Вацратот". 
3) трёхдневная экскурсия автобусом в разные места страны в 

конце мая, где студенты принимают участие в дружеской 
встрече, в посещении фабрик, сельскохозяйственных коопера-
тивов и университетов. 

4) по возможности посещение колхозов и учебных хозяйств опре-
делёнными группами 

5) посещение колхоза для студентов кооперативного курса в ор-
ганизации Общегосударственного Союза Кооперативов. 

Экскурсия является хорошей возможностью усилить интернацио-
нальное чувство слушателей и разбудить их интерес к социалисти-
ческому строю.• 
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DIE ROLLE DER EXKURSIONEN 

Ilona Nagy, Dozent am 
Internationalen Vorbereitungsinstitut, Budapest 

Resümee 
Sowohl in pädagogischer, als auch in erzieherischer und 

politischer Hinsicht wird es für wichtig gehalten, daß un-
sere Studenten unsere Heimat, das ungarische Volk, unsere 
Kultur,, unsere sozialistischen Einrichtungen und Bildungs-
institutionen kennenlernen. 

Zu diesem Zweck werden mehrere Studienausflüge orga-
nisiert: 

1. Eine Stadtrundfahrt mit Autobus in Budapest, 
2.- Eine eintägige Exkursion zum Donauknie und ins Vác-

rátoter Arboretum im Oktober, 
3. Eine dreitägige Exkursion Ende Mai mit Autobussen 

in verschiedene Gegenden des Landes, wo die Stu-
denten Betriebe, landwirtschaftliche Produktionsge-
nossenschaften und Universitäten besuchen und an 
Freundschaftstreffen teilnehmen, 
Gelegentliche Besichtigungen einiger landwirtschaft-
lichen Produktiongenossenschaften und Lehrbetriebe 
für einzelne Gruppen, 

5,. LPG-Besuche für die Studenten des Genossenschafts-
kurses, welche vom Landesverband der Genossenschaf-
ten organisiert werden. 

Die Exkursion ist eine gute Gelegenheit dazu, daß das 
Gefühl des Internationalismus in unseren Studenten ver-
stärkt wird, und ihr Interesse für das sozialistische Ge-
sellschaftsystem erweckt wird. 


