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Tanszék alakul Kecskeméten 

Repülöorvosokat 
vizsgáztatnak Gazda szeme hizlalja 

A főiskolások a szarvasmarha-gondozás „fortélyaival" is megismerkednek a vásárhelyi kar 
tangazdaságában. (Fotó: Tésik Attila) 

Repülő- és űrorvos i 
tanszéket k íván létre-
hozni K e c s k e m é t e n a 
Szegedi Tudományegye-
tem Altalános Orvostu-
dományi Kara . A kihe-
lyezett tanszék alapítá-
sát az intézmény taná-
csa is jóváhagyta. 

Ha sikerül megállapodni a 
Honvédelmi Minisztérium 
és Magyar Honvédség Kecs-
keméti Repülő Kórházának 
vezetésével, akkor a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE) 
Általános Orvostudományi 
Kara (ÁOK) felügyelheti az 
országban egyedül Kecske-
méten za j ló r epü lőorvos i 
szakvizsgáztatást. Ehhez a 
kar k ihe lyeze t t r epü lő és 
űrorvosi tanszéket kíván lét-
rehozni, amelyhez az SZTE 
tanácsa jóváhagyását adta. 

A Kecskemé t i R e p ü l ő 
Kórház Repülőorvosi Kutató 
Osztályán már huszonhé t 
éve foglalkoznak repülőor-
vosi szakvizsgára tör ténő 
felkészítéssel. Egyetemi tan-
szék l é t r ehozásá ra mos t 
azért van szükség, mert a 
szakképzésről kiadott jog-
szabály a repülőorvostant 
alap szakvizsgaként jelöl i 
meg, s ezt csak valamely 
egyetem felügyelete és irá-
nyítása mellett lehet letenni. 
Az előzetes egyeztető meg-
beszéléseken mind az ÁOK 
dékánja; mind a Honvéd Ve-
zérkar illetékese megállapí-
totta: a repülőorvosi kutató 
osztály rendelkezik azokkal 
a személyi és tárgyi feltéte-
lekkel, amelyek alkalmassá 
teszik arra, hogy a kihelye-
zett tanszék bázisa legyen. 
Ennek létrehozásához hoz-

Gépészmérnök s z a k 
indításáról döntött a 
Szegedi Tudományegye-
tem tanácsa. A képzést 
az élelmiszeripari főis-
kolai karon hirdetnék 
meg, de az oktatásba a 
tervek szerint más ka-
rok is bekapcsolódná-
nak. 

„A felhasználó szférával 
fennálló rendszeres kapcso-
lataink, a hallgatói informá-
ciók alapján egyértelműen 
kimutatható, hogy az élelmi-
szeripari műszaki szakem-
ber-igény mellett olyan főis-
kolát végzett gépészmérnö-
kökre is szükség van, akik 
az alapvető természettudo-
mányi, az általános szakmai, 
valamint a gazdasági, piaci, 
pénzügyi, jogi, idegen nyelvi 
ismeretek mellett a logiszti-
ka, az informatika, a műsza-
ki-diagnosztika, a mérés-au-' 
tomatizálás területén a szo-
kásosnál mélyebb készsé-
gekkel rendelkeznek." Ez ol-
vasható a g é p é s z m é r n ö k 
szak indításának indokai kö-
zött abban az előterjesztés-
ben, amelyet a Szegedi Tu-
dományegyetem (SZTE) ta-
nácsa fogadott el. Az új kép-
zés a Szegedi Élelmiszeripa-
ri Főiskolai karon indul, de 
az oktatásban a tervek sze-
rint részt vesz a természettu-
dományi kar számítástudo-
mányi, számítás tudomány 
alkalmazásai, kísérleti fizi-
kai, továbbá a tanárképző 
főiskolai kar számítástechni-
kai tanszéke, illetve a számí-
tóközpont több munkatársa. 

Az előterjesztés készítői a 
fentieken túl azzal indokol-

zájárulását adta Szabó János 
honvédelmi miniszter is. 

Az osztályon a gyógyellá-
tásra, a speciális repülőorvo-
si diagnosztikára, az oktatás-
ra és a kutatásra korszerű 
műszerek állnak rendelke-
zésre. A repülőorvosi szak-
v izsgá ra va ló f e lké sz í t é s 
mellett speciális repülőorvo-
si szűrő és minősítő, munka-
egész ségügy i és k l in ika i 
vizsgálatokat, valamint re-
pülő- és űrorvosi kutatásokat 
végeznek itt. Az osztályon 
dolgozó orvosok a repülő 
kórház diagnosztikai és gyó-
gyí tó t evékenységében is 
részt vesznek, és az elmúlt 
évtizedekben munkakapcso-
latban álltak az ÁOK több 
intézetével. Oktatóként el-
sősorban a posztgraduál is 
képzésben közreműködtek. 
A szakképzéseken túl a to-
vábbképzésben is kivették 
részüket. A Szegeden tanuló 
o rvos t anha l lga tóka t több 
mint két évtizede fogadják 
gyakorlatra a kórházban és a 
kutató osztályon. 

A kihelyezett tanszék lét-
rejötte az ÁOK dékánja, dr. 
Mészáros Tamás szerint to-
vább bővíteni az SZTE alap 
szakképzési lehetőségét, kö-
zös továbbképzési tanfolya-
mok ind í tásá t t enné le-
hetővé, ezen kívül új kutatá-
si forrásokat is teremtene ha-
zai és nemzetközi pályáza-
tok révén. Az egyetemi ta-
nács támogató döntését kö-
vetően a tanszék alapításá-
hoz szükség van még a re-
pülő kórház vezetésével kö-
tendő megállapodás aláírásá-
ra, valamint a tanszék ve-
zetőjének kiválasztására. 

H. Sz. 

ták a szak indítását, hogy a 
Budapesti Műszaki Egyete-
men már 1984 óta folyik le-
velező formában kiegészítő 
képzés. A SZÉF-en is nagy 
múltra tekint vissza a gépész 
képzés: közel harminc éve 
oktatnak élelmiszeripari gé-
pészmérnököket különböző 
szakirányokon. Az így szer-
zett tapasztalatok a kar veze-
tése szerint felhasználhatók 
a gépészmérnök szak indítá-
sában. A gépészmérnök kép-
zésben érintett egyetemi és 
fő i sko la i karok képv ise -
lőiből álló bizottság összeál-
lított egy főiskolai tananya-
got, amelyhez illeszkedik az 
új szak tanterve. Eszerint 
szükség van olyan műszaki, 
közgazdasági, társadalomtu-
dományi és nyelvi ismeretek 
átadására, amelynek birtoká-
ban a végzett hallgatók al-
kalmazkodni tudnak a követ-
kező évekre jellemző ágazati 
szerkezetátalakulás követel-
ményeihez. 

Az alaptantárgyak mellett 
a szakirányok tantárgyai le-
hetőséget nyújtanak egy-egy 
speciális terület gyakorlat-
centrikus oktatására. A meg-
szerzett tudás birtokában a 
gépészmérnökök alkalmassá 
válnak egyebek mellett a ter-
melésben alkalmazott gépek 
üzemeltetésére és fenntartá-
sára, gépipari technológiák 
bevezetésére és alkalmazá-
sára, műszaki-diagnosztikai 
feladatok ellátására, az üze-
mi munka szervezésére, lo-
gisztikai és műszaki-infor-
matikai rendszerek működ-
tetésére. 

H. Sx. 

Válás és 

A feliratok lecserélésén 
túl semmi sem történt az-
óta, hogy ez év elejétől a 
Szegedi Tudományegye-
tem lett a gazdája a hód-
mezővásárhely i mező-
gazdasági főiskolai kar-
nak. A hallgatók ennek 
ellenére remélik, hogy az 
új felsőoktatási centrum 
távolesö székhelyéről az 
agrárképzés t folytató 
karra is figyelmet fordíta-
nak. 

Átesett egy „váláson", 
majd rögtön utána egy újabb 
„házasságon", de ezek az ese-
mények semmilyen érzékel-
hető változást nem hoztak az 
életében. Legalábbis ezt érzik 
a hódmezővásárhelyi mező-
gazdasági főiskolai kar hall-
gatói annak kapcsán, hogy in-
tézményük az 1999/2000-es 
évek fordulóján a Debreceni 
Agrártudományi Egyetem he-
lyett a Szegedi Tudománye-
gyetem (SZTE) irányítása alá 
került. A diákok szerint az új 
anyaintézményről egyelőre 
nem állapítható meg, hogy 
akár jobb, akár rosszabb gaz-
dája lenne a rábízott karnak, a 
fel i ratok lecserélésén túl 
ugyanis semmi sem történt. 

Kevés a számítógép 

Mezőgazdasági jellegű in-
tézményről lévén szó, egy 
közmondással szólva joggal 
mondhatnák a diákok, hogy 
gazda szeme hizlalja a disz-
nót. S a hallgatók valóban re-
mélik, hogy az SZTE figyel-
met fordít a vásárhelyi főisko-
lai kar fejlesztésére, még ha 
az távol esik is a felsőoktatási 
centrum székhelyétől. Csak 

Munkatársunktól 
„Kisebbségek helyzete 

a harmadik évezred kü-
szöbén" e lnevezésse l 
szervezett kétnapos kon-
ferenciát nemrég Szege-
den az Európai Joghall-
gatók Szövetségének he-
lyi szervezete. 

A kisebbségekről rendezett 
konferencia első napjának 
vendége volt dr. Bárkányi 
Gábor, a Belügyminisztérium 
Bevándorlási és Állampolgár-
sági Hivatal Menekültügyi 
Igazgatósága Szegedi Ügy-
osztályának vezetője, aki a 
menekültügy helyzetéről tar-

egy példa, hogy mire lenne 
szükség: a diákok egyelőre 
kénytelenek beérni két számí-
tógéppel a kar kollégiumának 
egyik második emeleti szobá-
jában. Pedig Tokaji István 
másodéves hallgató szerint a 
matematika kurzus keretében 
tartott négy óra kevés a szá-
mítógépes ismeretek, például 
szövegszerkesztés vagy táblá-
zatkezelés elsajátítására, ah-
hoz ugyanis többet kellene 
gyakorolni. Elégedetten nyug-
tázza viszont, hogy fizikai 
erőnlétüket korlátlanul fej-
leszthetik a konditeremben, s 
ha éppen társasági életre 
vágynak, a beszélgetésre 
nincs is alkalmasabb hely, 
mint a kollégium alatti főisko-
lai klub. 

Ugródeszkának 
használják 

A közösségi összetartozás 
erősítésére külön rendezvé-
nyek is szolgálnak: az első-
évesek beilleszkedését segíti a 
tanév eleji gólyatábor és gó-
lyabál, s ugyanígy minden év 
elmaradhatatlan eseménye a 
tavasszal egy egész hétvégére 
szóló főiskolai napok, ame-
lyeket bulik, vetélkedők és 
egyéb programok tesznek em-
lékezetessé. 

Amikor a közösségi élet 
mellett a tanulásról ejtenek 
szót a diákok, elmondják: so-
kan ugródeszkaként arra.hasz-
nálják fel az itt eltöltött három 
évet, illetve a megszerzett 
diplomát, hogy könnyebb be-
jutást biztosítsanak maguknak 
általában valamilyen gazdasá-
gi jellegű egyetemre. Vagyis 
sok hallgatónak nem végcélja 
a kar által nyújtott mezőgaz-

tott előadást. Dr. Bárkányi 
Gábor tizenegy éve irányítja a 
szegedi ügyosztályt, amely-
hez három megye, Csongrád, 
Bács-Kiskun és Baranya tar-
tozik. Előadásában kitért arra, 
hogy a hazánkba irányuló tö-
meges beáramlás 1989-ben 
indult el Romániából. Az er-
délyi szászok Ausztrián ke-
resztül Németországba utaz-
tak tovább, ők a polit ikai 
helyzet változásai miatt hagy-
ták le Romániát. A román 
nemzetiségű menekültek a 
politikai üldöztetés, az ember-
telen életkörülmények miatt 
jöttek hazánkba. Ok mind il-
legálisan érkeztek hozzánk, 

dasági mérnöki oklevél meg-
szerzése, ami Tatár Kálmán 
másodéves diák szerint egy 
„átlagos ésszel megáldott em-
bernek" nem eshet nehezére. 
Ez persze, nem jelenti azt, 
hogy mindenkinek minden si-
kerül, hiszen itt is vannak 
„húzósabb" vizsgák. Első 
félévben a kémia és az anató-
mia, míg második félévben a 
kémia mellett a matematika 
vizsga végződhet bukással a 
diákok számára. A matekkal 
főleg azok birkóznak meg ne-
hezebben, akik nem gimnázi-
umból, hanem szakközépisko-
lából jöttek. A hallgatók sze-
rint azoknak, akik az első két 
szemesztert megúszták, 
könnyű dolguk lesz tanulmá-
nyaik további részében. 

A főiskolások a második 
évtől négy szakirány közül 
választhatnak: növényter-
mesztés-kertészet , állatte-
nyésztés, ökonómia és vad-
gazdálkodás. Az állattenyész-
téssel foglalkozók a haszonál-
latok tartásának általános tud-
nivalói mellett külön is tanul-
nak a juh, a sertés, a szarvas-
marha és a baromfi tenyészté-
séről, takarmányozásáról és 
gondozásáról. 

Ingyen 
munkaerőnek tekintik 

A lótenyésztést fakultáción 
lehet elsajátítani. Az ökonó-
mus szakirányt választó hall-
gatók órarendjében jogi isme-
retek, személyiségfejlesztés, 
marketing-menedzsment és 
számvitel is szerepel. A tan-
órák általában reggel nyolctól 
délután négy vagy hat óráig 
tartanak. Ezen kívül a diákok 
különböző gyakorlatokon 

hiszen útlevelüket a rendőrség 
bevonta. 

A Jugoszláviában 1991 jú-
nius elején kirobbant polgár-
háború következményeként 
szerbek, illetve magyar me-
nekültek érkeztek. 1994 vé-
gére már tizenkétezren tar-
tózkodtak Magyarországon 
menekültként. A Vajdaság-
ból é rkező menekül tek 
nyolcvan százaléka volt ma-
gyar nemzetiségű, ők a tarta-
lékos katonai szolgálatot sze-
rették volna elkerülni. 1994 
végén a koszovói albánok ki-
kiáltották a köztársaságot, az 
így kirobbant konfliktus kö-
vetkezményként több ezer al-

/ főiskola 

vesznek részt, attól függően, 
hogy milyen szakirányt vá-
lasztottak. A főiskolai kar tan-
gazdaságában egy tanév alatt 
általában három napot tölte-
nek el, ezenkívül járnak ma-
gángazdákhoz és szakmai be-
mutatókra. - A tanüzemben 
sertéseket és juhokat kellett 
etetni és itatni, valamint a trá-
gyát elhordani - számol be a 
gyakorlati foglalkozásról To-
kaji István, aki szívesebben 
jár a tangazdaságba, mint a 
magángazdákhoz, mert - mint 
mondja utóbbiak közül 
egyesek ingyen munkaerőnek 
tekintik és kihasználják a hall-
gatókat, s reggel nyolctól este 
nyolc óráig dolgoztatják őket. 
Az egész évfolyamnak szer-
vezett szakmai gyakorlatra 
példaként említi a Hód-
Mezőgazda Rt. gépészeti be-
mutatóját, ahol a harmincéves 
orosz gyártmányú vetőgéptől 
a legmodernebb berendezésig 
mindennel megismerkedhet-
tek a diákok. A gyakorlati 
órák laboratóriumi kísérletek-
kel egészülnek ki kémiából és 
mikrobiológiából, a második 
év végén pedig egy hónapot 
töltenek el a hallgatók egy 
mezőgazdasági vállalkozás-
nál. Az elméleti és gyakorlati 
ismeretek mellett időnként a 
magyar agrárium jelenlegi 
helyzetéről is szó esik az órá-
kon. Tatár Kálmán szerint 
nagy viták nem kerekednek 
ugyan a beszélgetésből, mert 
„annyira senki nem veszi ko-
molyan". S bár Kálmán úgy 
véli, az igazán jó tanár pártat-
lan marad ebben a kérdésben, 
mégis néhány oktató kritikus-
nak tartja a mezőgazdaság 
helyzetét és az agrárpolitikát. 

Hegedős Szabolcs 

bán menekült érkezett ha-
zánkba. A koszovói albánok 
illegálisan lépték át a határt, 
így őket Kiskunhalasra, a 
Menekültügyi Hivatal befo-
gadó állomására szállították. 
Az albánok tranzitországnak 
tekintették hazánkat, hiszen 
innen próbáltak nyugat felé 
szökni. 

A KFOR erők bevonulása 
után az albánok kilencven 
százaléka hazatért Koszovó-
ba. Dr. Bárkányi Gábor azt is 
elmondta, hogy az EU-csatla-
kozásunk után minden euró-
pai uniós menekültügyi sza-
bályozás érvényes lesz Ma-
gyarországra is. 

Segítség -
pályakezdőknek 
Munkatársunktól 

A szegedi állásbörzé-
ket is szervező Universi-
tas-Szeged Kht. a néhány 
napos seregszemlén túl 
évközben is igyekszik a 
pályakezdésben segítő 
programokat szervezni a 
hallgatóknak. 

- A szegedi állásbörzék ta-
pasztalatai azt bizonyítják, 
hogy szükség van olyan szer-
vezetekre és fórumokra, ame-
lyek a végzős hallgatók karri-
ertervezésével foglalkoznak, 
tanácsot adnak az elhelyezke-
désben - állítja Bolgár Zsolt, 
az ál lásbörzéket szervező 
Univers i tas-Szeged Kht. 
munkatársa. A közhasznú tár-
saság éppen ezért a cégeket 
felvonultató néhány napos se-
regszemlén túl évközben is 
igyekszik olyan programokat 
szervezni, amelyeken a diá-
kok tájékozódhatnak a mun-
kaerőpiac igényeiről, és fel-
készülhetnek a munkaadók-
kal való találkozásra és tár-
gyalásra. Május 3-án délután 
fél négykor a Millenniumi 
Kávéházban két multinacio-
nális cég szakemberei arra 
válaszolnak, hogy mi történik 
a sikeres felvételi után, és ho-
gyan lehet beilleszkedni az új 
munkahelyre. 

Az Univers i tas-Szeged 
Kht. ősztől karriertervezési 
kurzust kíván indítani a Sze-
gedi Tudományegyetem Gaz-
daságtudományi Karán. Az 
önéletrajzírás, a munkajog, a 
tárgyalástechnika és a mun-
kahelyi beilleszkedés kérdé-
seivel foglalkozó kurzust a 
tervek szerint az SZTE bár-
mely hal lgatója fe lvehet i 
majd. A kht. tervei között 
szerepel az is, hogy megpró-
bálják figyelemmel kísérni, ki 
hol tud munkát találni a Sze-
geden végzett hallgatók kö-
zül. Ezen kívül a társaság az 
általa működtetett állásközve-
títő és karrier irodán igyek-
szik bővíteni az általános és 
középiskolás tanári munkale-
hetőségeket, valamint a gaz-
dasági társaságoknál betölt-
hető ál lásokat tar ta lmazó 
adatbázisát. Azoknak a hall-
gatóknak az adatait is 
összegyűjtik, akik az iroda 
közvet í tésével munkale-
hetőséget keresnek. Az iro-
dán cégek és az állást kereső 
hallgatók is érdeklődhetnek 
(Boldogasszony sgt. 6., tel.: 
544-780). 

Földrajzi 
előadások 

Munkatársunktól 
Két földrajzi témájú elő-

adást hallgathatnak meg az 
érdeklődők a Magyar Föld-
rajzi Társaság (MFT) szegedi 
osztályának ülésén, amely 
április 27-én, csütörtökön 
délután öt órakor kezdődik a 
Szegedi Tudományegyetem 
Ady téri épületének TTK-
előadótermében. 

Péti Márton geográ fus 
hallgató (SZTE természeti 
földrajzi tanszék) az Oslói 
Egyetem nemzetközi kurzu-
sán szerzett tapasztalatairól, 
hazánk és Norvégia helyzeté-
nek hasonlóságairól, az egyre 
hangsúlyosabbá váló regio-
nális szemlélet érvényesülé-
séről számol be. 

Dr. Nemerkényi Antal, az 
MFT főtitkára (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem természet-
földrajzi tanszék) előadásában 
elsősorban földrajzi szem-
pontból értékeli az inka biro-
dalom különleges, az európai 
ember számára kicsit titokza-
tos világát saját élményei 
és tudományos tapasztalatai 
alapján. 

Gépészmérnök 
szak indul 

Konferencia a kisebbségekről 

Menedéket kerestek 


