
Barangolás házunk táján: 

Műszaki Tanszék 
Amíg bejár tuk a Tanárképző 

Főiskola Műszaki Tanszékének 
műhelyeit, gyakorlótermeit — 
tényleg barangoltunk. Az 1. sz. 
Gyakorló iskola első emeletéről 
— a tanári szobáktól — a fő-
épület és a Teleki Blanka kollé-

nevén: Műszaki ismeretek és 
gyakorlatok — matematika—fi-
zika és matematika—kémia sza-
kokkal együtt vehették fel. 1064 
óta csak matemat ikához kapcso-
lódik. 

A tanszék két oktatási felada-

Géptant gyakorlaton 

gium alagsorába vezető tanszéki 
sétán kísérőm volt Tímár And-
rás tanszékvezető docens és Sza-
bó Tibor ad junktus . 

Alakult: 13 éve 
A Műszaki Tanszék a fiatal 

tanszékek közé tartozik, az 1959-
es tantervi reform hozta létre. 
A hagyományos tanszékek törté-
netéhez viszonyítva 13 év rövid 
idő. Mégis hosszúnak tűnik, mer t 
léte nem volt mindig egyértel-
mű. Nehéz harcot vívtak okta-
tói azért, hogy elfogadtassák, 
hogy megfelelő ér tékű helyet 
kapjon a klasszikus tanszékek 
hierarchiájában. Nehézségeik, 
gondjaik társadalmi problémához 
vezettek vissza. A technikai ne-
velés — bár a tudományos és 
technikai forradalom tendenciái 
magától ér thetődővé teszik szük-
ségességét — hosszú u ta t kellett 
be já r jon , amíg a polgári értel-
mezésű műveltségeszmény mel-
lett rangot vívott ki magának. 

Ezt az utat a főiskola Műsza-
ki Tanszéke is végigjárta. (Je-
lenleg még három másik főisko-
lán, Egerben, Pécsett, Sárospa-
takon működik műszaki t an-
szék.) 1959-ben kezdték el az ok-
tatást, egyszerre nappali és le-
velező tagozaton. Kezdetben a 
hallgatók ezt a tárgyat — teljes 

lot Tútel.'A műszaki szakos hall-
gatókon kívül minden főiskolás-
nak tanítja az Oktatás technikai 
eszközei című tantárgyat. Tíz 
oktató és hat technikus dolgozik 
a tanszéken. Minden fő témát — 
technológia, anyagmegmunkáló 
gyakorlat, műszaki mechanika és 
hőtan, műszaki ra jz- és gépele-
mek, géptan, általános elektro-
technika, automat ika, üzemszer-
vezés — külön tanár oktat. Ál-
talában matematika—fizika sza-
kos végzettségűek, de már ket-
ten közülük mérnöki diplomát is 
szereztek. 

Házi go-cart 
A tanszék tanterve, két t an-

tervi reform után, a techniku-
sabb szemlélet felé közeledett-
Az anyagmegmunkáló órák szá-
ma csökkent, és nagyobb súlyt 
kaptak a műszaki rajz, a gép-
elemek. géptan, az elektrotech-
nikai jellegű tflrgyak. Ahol csak 
lehetett, bevezették a kiscsopor-
tos oktatást, 10—12 hallgató vesz 
részt egy-egy foglalkozáson. 

A fényképeken látható gyakor-
lati termekhez hasonlóan felsze-
relt helyiségekben folyik az ok-
tatás. Olyan szak ez, amihez el-
engedhetetlenül szükséges a 
szemléltetés. A laikus látogató-

nak is érdekes ez a tanszéki ba-
rangolás: gépek, motorok, házi 
készítésű go-cart. — harmad év-
ben minden hallgató kap motor 
és autóvezetési jogosítványt — 
különböző elektromos szerkeze-
tek, munkapadok, a hallgatók 
által készített munkaeszközök, a 
folyosó üvegszekrényeiben kiál-
lított d iplomamunkák, a hozzá-
juk tartozó szemléltető anyaggal 
— és felsorolni is képtelenség, 
mi minden. 

Másfél milliós érték 
Amikor alakult a tanszék, a 

légy falon kívül szinte semmi 
sem volt. A felszerelés értéke 
ma körülbelül másfél millió fo-
rint. A régen beszerzett eszkö-
zökhöz képest mindig újak, job-
bak, korszerűbbek jelennek meg. 
Sajnos, a felszerelés teljes kicse-
rélésére nincs mód. 

Az oktatást segítik elő a kü-
lönböző oktatófilmek, — ezeket 
is a tanszéken készítik — diave-
títések, gyárlátogatások. A hall-
gatók a nyári szakmai gyakor-
lat idején és a tanév folyamán 
is sokszor látogatnak üzemekbe, 
hogy a helyszínen nézhessék 
•meg mindazt, amiről tanulnak. 

A tanszék „szívügye" és egy-
ben — a társfőiskolákkal közö-
sen — leglényegesebb tudomá-
nyos munkája a technikai neve-
lés általános isüolai feltételeinek 
megteremtésével kapcsolatos ku-
tatás. A szegedi tanszék megbí-
zást kapot t a VI. és VII. osztá-
lyos Technológia tantárgy tanter -
vének kidolgozására. A VII. osz-

Másodéves lányok az eíektróban 

Szerelés a gépteremben 

tályos géptani ismeretanyag ösz-
szeállítását is Szeged koordinál-
ja. A modern szemléltetés lehe-
tőségeit vizsgálva, a film fel-
használás és az elektrotechnikán 
a lapuló szemléltető eszközök ku-
tatásán és alkalmazásán mun-
kálkodnak. 

A technikai nevelés európai 
helyzetének felmérésével kapcso-
latos külföldi tanulmányutak , ta-
pasztalatok ar ra engednek követ-
keztetni, hogy hazai téren még 
nagyon sok tennivaló akad. A 
tanszék legnagyobb gondja — 
hiszen általános iskolai tanáro-
kat képeznek —, hogy az álta-
lános technikai nevelés elfogad-
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tatása még nem történt meg. A 
tudományos-technikai fejlődés 
olyan fokú, hogy ezzel nem le-
het tovább várni. Minden em-
bernek szüksége van egy a lap-
vető technikai min imumra — 
k imondha t juk : ma enélkül élni 
lehetetlen. 

A másfé l órás tanszéki baran-
golás, a lelkes tájékoztató en-
gem is meggyőzött erről. Nem 
ár tana talán mindazoknak ellá-
togatni a tanszékre, akiknek va-
lami kétsége van a technikai ne-
velés fontosságát illetően. 

SZOTE - küldöttértekezlet „A lányokkal is lehet komolyan dolgozni" 
Látogatás az Eötvös kollégiumban 

Aki tavaly j á r t u tol jára az Eöt-
vös kollégiumban, bizonyára rá -
sem ismerne, annyira megválto-
zott. El tűntek a fémvázas „kór-
házi ágyak ', megváltozott a be-
rendezés, mégpedig előnyére 
megszépült. A legnagyobb vál- V 
tozást azonban mégsem az ú jon-
nan festet t a j tók és ablakok, még 
csak nem is az ú j berendezés je-
lenti, hanem az, hogy 14 lányt is 
felvettek a kollégiumba. A lá-
nyok egy emelettel a f iúk fölött 
laknak, igaz ezt csak a beavatot-
tak tudják, táblát ugyanis elfe-
lej tet tek kitenni az aj tóra. Persze 
nem névtábla teszi a kollégiu-
mot. . . 

Kíváncsi voltam kik azok a 
lányok, akik Szegeden hosszú 
szünet után először mondhat ják 
el : Eötvös koleszos vagyok. A fel-
vételi követelményeknek, (4,2-es 
átlag, KISZ munka, tanszéki vé-
lemény) biztosan nemcsak tizen-
négyen feleltek meg. Igaz, (többen 
adták be felvételi kérvényüket, 
mégsem annyian, amennyien ezt 
megtehették volna. Az Eötvös 
kollégium jobb lehetőségeket kí-
nál minden más hasonló intéz-
ménynél. Kitűnően felszerelt 
könyvtára, tanuló és társalgó 
terme van. Vezetősége nyelvtan-
folyamokat szervez. Kényelme-
sebbek, tágasabbak szobái. Aki 
valóban akar önálló kuta tómun-
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kát végezni, ennél jobb lehetősé-
get aligha talál. 

Mégis sokan mindezek ellenére 
idegenkednek a kollégiumtól. Va-
jon miér t? 

— „Félnek az elszigeteltségtől. 
A mái* kialakult szobaközösségek-
ben élők, nem szívesen hagyják 
ott t á rsa ika t" — ilyen és ehhez 
hasonló válaszokat adtak a lá-
nyok, akikkel beszélgettem. Az-
után még valami. A kívülállók-
szemében az Eötvös kollégium, 
valamiféle szűkkörű tudósképző-
nek tűnik. Hogy ez rpennyire 
nincs így, nem is kell bizonygat-
ni. 

A szobaközösségeket úgy állí-
tották össze, hogy különböző sza-
kosok kerül jenek egy helyre. így 
van olyan szoba, ahol történész, 
nyelvész, matematikus, vegyész 
lakik együtt. Nem csoda, ha bár-
milyen kérdés felmerül) mindig 
akad szakértője. 

Talán csak egyet hiányoltam a 
lányokkal való beszélgetés után. 
bizony keveset tudnak az Eötvös 
kollégiumi hagyományokról. 

És hogyan vélekednek a régiek, 
a f iúk az ú j jövevényekről? A 
lányoknál tett látogatás után 
Frank Gáborral a kollégium ti t-
kárával beszélgettem, ö mondta 
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a címben is idézett mondatot : A 
lányokkal is lehet komolyan dol-
gozni. Az idei tervekről beszélve 
elmondta, szeretnék folytatni, az 
eddig jól bevált gyakorlat szerint, 
a különböző neves előadók meg-
hívását. Hogy ezek az előadások 
milyen sikeresek? Tavaly fordult 
elő, hogy előadóstul kénytelenek 
voltak átköltözni a Béke épület-
be, mer t az érdeklődők nem fér-
tek be a társalgóba. „Az önál-
ló munká t is szigorúbban megkö-
veteljük — mondta a t i tkár, hi-
szen ezért vannak nálunk jobb 
feltételek mint máshol. Jó lenne 
eloszlatni azt a régen meggyöke-
resedett helytelen nézetet, amely 
valami különleges, arisztokrati-
kus, elszigetelt társaságnak tart-
ja az eötvösöket." 

Számos berendezési problénü! 
van még. Nem fejezték be töké-
letesen, az épületrész felújí tását . 
Ezek azonban nem akadályozzák 
az induló nyelvtanfolyamokat, a 
tanulást, a kutatómunkát . 

Tizennégy lány, és huszonkét 
fiú a teljesen felúj í tot t Eötvüs 
kollégiumban kezdte meg az ú j 
tanévet. A jobb körülményeket 
és feltételeket több munkával 
szeretnék meghálálni. Bizonyára 
hallunk még róluk. 

D. G. 

Három napirendi pont szere-
pelt a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem szeptember 28-án meg-
tar tot t KISZ küldöttértekezletén, 
amelyen az évfolyamok küldötte-
in kívül résztvett az egyetem szá-
mos pá r t - és állami vezetője. 
Először a Kar i és Egyetemi Ta-
nács tagjai számoltak be a hall-
gatói képviselők munkájáró l . Ez-
után megválasztották a tanácsok 
ú j tagjait , m a j d .az i f júsági • tör-
vény végrehaj tásának miniszter ' 
rendelkezéséről tartottal: vitát, 
melyet dr. Flóri Lajosné vezetett. 

A Gyógyszerész Kari Tanács 
múlt tanévi üléseiről Mojzes Er-
zsébet tanácstag referált . Az ülé-
sek központi kérdése az ú j okta-
tási r e fo rm kidolgozása volt. En-
nek a napirendi pontnak tárgya-
lásánál a hallgatói tanácstagok 
több ízben elmondták vélemé-
nyüket, javaslataiitat. Így többek 
között elérték, hogy csökkent az 
első évben a matemat ika óraszá-
ma és a második év ben kérésük-
re megmaradt a kvali tat ív analí-
zis elméleti előadásainak eredeti 
száma. A növénytan egész éves 
tárgyként a második évbe 'került 
át. a gyógyszerészi kémia és a 
gyóg.vszeranalízis pedig együttes 
tárgyként szerepel. Számos más. 
a vizsgaszabályzat betartásával 
a gyakorlati jeggyel, a tudomá-
nyos diákköri tevékenységgel 1 
kapcsolatosan mondták el még 'a 
tanácsüléseken véleményüket. 
Ezeket — bár nem minden eset-
ben talál tak tel jes egyetértésre 
— mégis több ízben, elsősorban 
a« kar dékánja , támogatta. 

Az Általános Orvostudományi 
Kar Tanácsának hallgatói képvi-
selői nevében Gáspár László, a 
részletes beszámoló után. arról 

beszélt, hogy az e lér t eredmé-
nyek igen jelentősek. A tanács-
üléseken résztvevő hallgatók t a -
núi lehet tek az egyetemi demok-
rat izmus kiszélesedésének, az ok-
tató-hallgató viszony bensősége-
sebbé válásának. Az egyetemi és 
KISZ élet gazdagodása nem 
hagyta érintet lenül ezt a kép-
viseleti munká t sem. Egyre sok-
ré tűbb lehetőségek bontakoznak 
ki e téren is, amelyek még akt í -
vabb. jobb munkára ösztönzik a 
hallgatói tanácstagokat. Végül 
köszönetet mondott azoknak az 
állami vezetőknek, oktatóknak, 
akik a tanácsüléseken olyan lég-
kört teremtettek, amelyben a 
diákképviselők bá t ran és eredmé-
nyesen já ru lha t tak hozzá a ka r 
irányító, szervező munkájához. 

Az Egyetemi Tanács munkájá-
ról dr. Vetró Gábor, a SZOTE 
KISZ Bizottságának t i tkára szá-
molt be. 

A küldöttértekezleten megvá-
lasztott tanácstagok a követke-
zők: Altalános Orvostudományi 
Kar Tanácsába Gáspár László 
V. éves orvostanhallgató, Tanács 
Antal IV. éves fogorvos hallgató 
Megyeri István VI. éves orvos-
tanhallgató, Zöllei István IV. 
éves orvostanhallgató, Görög Má-
ria V. éves orvostanhallgató, Ber~ 
ger Zoltán V. éves orvostanhall-
gató, és Németh János II. éves 
orvostanhallgató Gyógyszerész-
ludományi Kar Tanácsába: Vaj-
da Irén II. éves, Széli Mária IV. 
éves, és Mojzes Erzsébet III. éves 
hallgatók. Egyetemi Tanácsba: 
dr. Vetró Gábor, Janka Zoltán V. 
éves orvostanhallgató, F. Kiss 
Zsuzsa IV. éves orvostanhallgató. 
Török Judit VI. éves orvostan-
hallgató, és Széli Mária IV. éves 
gyógyszerész hallgató. 
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