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Élénk érdeklődés kíséri a szegedi universitas vezetésére kiírt pályázatot 

Rektorválasztás előtt 
Értesüléseink szerint tizenket-
ten pályáznak a Szegedi Túdo-
mányegyetem rektori posztjára. 
Az egyetemi tanács várhatóan 
március végén, április elején 
dönt az új rektor személyéről. 
Az SZTE jelenlegi vezetője, Mé-
száros Rezső többször kijelen-
tette: nem indul a választáson. 

A Szegedi Tudományegyetem 
(SZTE) jelenlegi rektorának, Mé-
száros Rezsőnek július 31-én jár 
le a négyéves mandátuma. Az új 
rektort megbízatása három évre, 
2003. augusztus l-jétől' 2006. 
június 30-ig szól. A pályázatokat 
január 31-éig kell benyújtani az 
Oktatási Minisztériumba, amely 
harminc napot hagyott magának 
arra, hogy megvizsgálja, megfe-
lelnek-e a kiírási feltételeknek a 
pályázók. 

Az SZTE Egyetemi Tanácsa de-
cember 16-án hagyta jóvá a rek-
tori pályázat kiírását. Az ülésen 
felvetődött, hogy tekintélyes pro-
fesszorokból hozzanak létre egy 
pártatlan bizottságot, amely 
rangsorba állítaná a rektorjelöl-
teket. A szenátus elutasította a 
javaslatot. 

Mészáros Rezső, az SZTE je-
lenlegi rektora lapunknak nyilat-

kozva korábban már kijelentette: 
nem pályázik, az újabb ciklusban 
nem akar rektor lenni. Mint 
mondta, a rektorként eltöltött 
majdnem tíz év, valamint a ko-
rábbi, négyéves dékáni megbíza-
tás éppen elég volt számára. 

Az 1999-ben megtartott rek-
torválasztáson négy pályázó vett 
részt. Információink szerint 
most lényegesen nagyobb az ér-
deklődés, úgy tudjuk, most há-
romszor annyian, tizenketten 
adják, vagy adták be pályázatu-
kat. Három, egymástól független 
forrásból származó értesülésünk 
szerint várhatóan benyújtja pá-
lyázatát Galambos Gábor, a ta-
nárképző főiskolai kar főigazga-
tója, Szabó Gábor, az élelmi-
szer-ipari főiskolai kar főigazga-

tója, Berta Árpád, a bölcsészettu-
dományi kar dékánja, Mezősi 
Gábor, a természettudományi 
kar dékánja, Lonovics János, az 
orvostudományi kar dékánja, 
Falkay György, a gyógysze-
rész-tudományi kar dékánja, Be-
nedek György tudományos rek-
torhelyettes, Visy Csaba oktatási 
rektorhelyettes, Csirik János, 
Dux László, Szabó Gábor és Pál 
József egyetemi tanár. 

A jelöltek közül hármat sike-
rült megszólaltatnunk, de a töb-
bieknek is lehetőséget biztosí-
tunk arra, hogy elmondják, mi-
ért kívánnak pályázni. 

Berta Árpád lapunk érdeklődé-
sére elmondta: valószínűleg be-
adja pályázatát, mert van ereje és 
terve arra vonatkozólag, hogy 

A SZENÁTUS OSSZETETELE 
A végső döntést a 39 tagú egyetemi tanács hozza meg. A rektort 
egyszerű többséggel választják meg, ugyanakkor a határozatké-
pességhez minősített többség kell, azaz a rektorválasztó ülésen 
legkevesebb 26 tanácstagnak kell jelen lennie. A szenátusnak tag-
ja a mindenkori rektor, a 11 kar dékánja, illetve főigazgatója vagy 
főigazgató-helyettese, az orvos-, illetve az agrártudományi cent-
rum elnöke, 10 választott oktató vagy kutató karonként, 2 fő a 
dolgozók képviseletében, illetve 13 hallgató. 

Megvette az Elektroház 
épületét a megyei kamara 

Áron alul vásárolta meg a kamara az ingatlant a körúton. Fotó: Karnak Csaba 

A volt Elektroházat vásárolta meg a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK), 
hogy ott alakítsa ki leendő székházát. 

A hosszú ideje székházgondokkal küszködő 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és. Iparkamara a 
napokban megvásárolta az egy esztendeje üresen 
álló Elektroház épületét. Szeri István, a CSMKIK 
elnöke a vételárról nem kívánt nyilatkozni, de any-
nyit elárult: áron alul sikerült hozzájutni a békés-
csabai székhelyű cég, az Elektroház Kft. ingatlaná-
hoz a Párizsi körúton. Az elnök elmondta, nem-
csak irodákat, hanem konferencia- és tanácsterme-
ket, valamint oktatási és üzleti központot is kiala-
kítanak a közel 1700 négyzetméteren, ahová a ja-
nuár 31-i birtokbavételt követő átalakítások után 
várhatóan idén szeptemberben költöznek. 

A vásárlásra a január 3-án megtartott elnökségi 
ülés hatalmazta fel a kamara vezetését. Mint köz-
tudott, a CSMKIK régóta küzdött székházproblé-
máival, jelenlegi helyén, a Belvedere-házban a jog-
előd több mint másfél évtizede, a köztestületi ka-
mara pedig 1994 óta bérel irodákat. A Tisza-parti 

palotában borsos bérleti díjat kell ma is fizetni azo-
kért az irodákért, amelyek szétszórva helyezkedtek 
el az épületben. A nagyobb rendezvényekhez min-
den alkalommal a város különböző pontjain előa-
dótermeket vettek és vesznek igénybe folyamato-
san. Miközben a tagok állandóan azt panaszolják: 
képtelenek leparkolni autóikkal, amikor ügyeiket 
intézik a gazdasági önkormányzatnál. (Az új he-
lyen 61 parkoló áll majd rendelkezésre, ezek egy-
harmadafedett.) 

A CSMKIK szintén székháznak vásárolta meg 
másfél évvel ezelőtt, 2001 nyarán a Szilágyi utca 5. 
számú épületet, s készítette el annak rekonstrukci-
ós terveit, ám a munkálatok még nem kezdődtek 
el. Szeri István elmondta, azért változtattak a kon-
cepción és vettek újabb ingatlant, mivel parkolási 
gondokkal a Szilágyi utcában is küzdöttek volna. 
Ott a közeljövőben 600 négyzetméteres innovációs 
központot alakítanak ki, amelynek költségeit EU-s 
forrásokból fedezik. A kamara ugyanis nagy esély-
lyel pályázott egy kisebb cégeket befogadó központ 
működtetésére. 

F.K. 

megoldja az egyetemen felmerült 
feladatokat, problémákat. Mind-
ehhez azonban kell egy csapat -
hangsúlyozta az SZTE BTK dé-
kánja. Szabó Gábor, az élelmi-
szer-ipari főiskolai kar főigazga-
tója elmondta: biztosan beadja 
pályázatát. Szerinte ahhoz, hogy 
a szegedi egyetem versenyben 
maradjon a legrangosabb hazai 
és európai egyetemekkel, külső 
forrásokat kell bevonni, többszö-
rösére kell emelni az idegen nyel-
vű kurzusok számát és el kell in-
dítani a műszaki képzést. Szabó 
szerint a „vállalkozó egyetem" 
modelljét menedzser szemléletű 
intézményirányítással lehet 
megvalósítani. Galambos Gábor 
közölte, indul a rektorválasztá-
son. Hangsúlyozta: a tanárképző 
főiskolai kar vezetőjeként és az 
SZTE stratégiai bizottságának 
elnökeként aktív szerepet vállalt 
az integrációs munkában. Úgy 
gondolja, hogy felsővezetői ta-
pasztalatait kamatoztatni tudná 
rektorként. Elmondta: ha őt vá-
lasztják meg rektornak, akkor -
mivel konszenzuspárti és a kar-
tellszerű együttműködés híve -
jó kapcsolatban szeretne marad-
ni a karok vezetőivel. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

Zsákba-
macska 

SZABÓ C. SZILÁRD 

Harminckétmilliárd, huszonhétezer, hétezer. Három sokatmon-
dó, beszédes szám egy nagy hagyományokkal rendelkező szegedi 
intézményről, amelynek élére márciusban vagy áprilisban vá-
lasztanak új vezetőt. A harminckétmilliárd az éves költségvetése, 
a huszonhétezer a tanulók száma, a hétezer az oktatók és dolgo-
zók száma, az intézmény pedig a Szegedi Tudományegyetem. 

írhatnánk, hogy akkor a mostani rektorválasztáson minden el-
dől, amivel nem mondanánk olyan nagyon nagyot, hiszen egy vá-
lasztás azért választás, hogy valami eldőljön. Most azonban - bár-
mennyire is közhelyesnek tűnik a dolog - tényleg nagy a tét. Jól 
mutatja ezt az is, hogy bár a szenátus csak tavasszal hozza meg 
döntését, az egyetem közvéleményét már élénken foglalkoztatja 
a rektorválasztás. Mérlegelnek, találgatnak: ki lehet, ki lesz a be-
futói Egy menedzserszemléletű oktató vagy egy nagy tekintélyű 
tudósember? Ki kormányozza tovább az egyetem hajóját és fő-
ként milyen lesz az a víz, ahol siklik majd a hajó - álló- vagy folyó-
víz. Ennek a hajónak - ha már a képes beszédnél tartunk - ki kell 
futnia a nyílt tengerre, máskülönben léket kap, elsüllyed. 

Olyan embernek kell vezetnie az elkövetkező három évben az 
egyetemet, aki fogékony, rugalmas, kreatív, képes és tud alkal-
mazkodni a változó környezethez. Olyan embernek kell kormá-
nyoznia az egyetemet, aki a hagyományokra építve dinamikus 
intézményfejlesztéssel versenyképessé tudja tenni a szegedi uni-
versitast a hazai és az európai piacon. 

A multikulturalitást, a sokszínű és soknyelvű egyetemi státust 
alapvetésként kezelik ma már a világban. Mindezzel csak azt 
akarom mondani, nem árulhatunk zsákbamacskát. Csak remél-
ni tudom, hogy ezt a tisztelt szenátus is figyelembe veszi majd, 
amikor meghozza döntését. 

Február 1-9. között a menyasszonyi ruháké a főszerep 

Esküvői kiállítás 
a Mars téren 
A Kamara Expo Kft. február 7-9. 
között Szegeden, a Mars téren 
rendezi meg a hatodik Kelengye 
esküvői kiállítást. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hatodszorra várja a kiállítókat és 
a látogatókat a szegedi Kelengye 
esküvői kiállítás, amely a buda-
pesti, hasonló témájú szakvásár 
után immáron a második legna-
gyobb az országban. A Mars té-
ren, az U pavilonban február 
7-9. között nyitva tartó rendez-
vényen idén is menyasszonyi ru-
hákat, férfiöltönyöket, különbö-
ző kiegészítőket, léggömb-deko-
rációkat lehet megtekinteni. 

Idén a cukrászdák is bemutatják 
kínálatukat, valamint színes 
programok várják az érdeklődő-
ket: lakodalmas zenekarok mu-
tatkoznak be, s megrendezik a 
hagyományos virágcsokorver-
senyt is. 

Rill Ágnes, a Kamara Expo Kft. 
ügyvezető igazgatója arról is tájé-
koztatta lapunkat, noha eredeti-
leg a 2002 nyarán átadott és már 
megszokott Hangár expó- és 
konferenciaközpont lett volna a 
Kelengye helyszíne, a mostani 
cudar időjárás miatt változtattak 
a terveken. Nem szeretnék 
ugyanis, hogy egy nagyobb hó-
esés elvenné az látogatók kedvét 
a vásárjárástól. 

Befagyott a Fehér-tó 
Összefüggő jég és 55 centiméteres hó borítja a szegedi Fehér-tó halas-
tó-rendszerét, a vizekbe az élőlények számára nélkülözhetetlen oxi-
gént juttatnak, a telelő tavakban jég alatt történik a lehalászás. A ta-
vakat borító jég vékony, nem lehet rámenni, ezért fiem tudják eltaka-
rítani a havat, amely elzárja a fényt. A sötétben a növények nem ter-
melik az oxigént, amit így pótolni kell, oxigénnel dúsított friss vizet 
vezetnek folyamatosan a tavakba, az elhasznált vizet pedig egy másik 
csövön leengedik. Az úgynevezett telelő tavak szélein léket vágnak, 
ezeken keresztül húzzák a hálókat a vízbe, majd a jég alatt történik a 
lehalászás. 

Emelkedett 
a díj 
az M5-ösön 
A Kiskunfélegyháza-Budapest 
autópálya új díja oda-vissza 
megközelíti az 5 ezer 500 fo-
rintot. Tegnaptól a többi au-
tópályán is drágább az úthasz-
nálat, valamint az M7-esen is 
fizetni kell. 

Az M5-ös autópályát üzemel-
tető Alföld Koncessziós Autó-
pálya (AKA) Rt. az inflációra 
hivatkozva január elsejétől 4 
százalékkal emelte a sztráda-
díjakat. A személygépkocsik 
után Kiskunfélegyháza és 
Kecskemét között 800, Kecs-
kemét és Budapest között 
1920 forintot kell fizetniük az 
autósoknak. Egy oda-vissza út 
esetében tehát 5 ezer 440 fo-
rint a sztrádadíj. 

Csak összehasonlításkép-
pen: az állami autópályákon 
(Ml, M3, M7) az egy hónapig 
érvényes matricáért mindösz-
sze 3 ezer 200 forintot kell fi-
zetni. 

Információink szerint az üze-
meltető a félévente szokásos 
emelést hajtotta végre január 
l-jétől, vagyis amennyiben nem 
jut egyezségre a kormány és az 
AKA Rt., akkor hat hónap múlva 
újabb díjnövekedés várható. 

Főrendőrök fóruma Szegeden 

Tegnap este a Szeged Plazában Lukács János dandártábornok, Csongrád megye rendőrfőkapitánya 
(jobbról) és Kovács Mihály alezredes (balról), Szeged megbízott kapitánya beszélt életéről, pályafutá-
sáról. Sokat elárultak a vezető rendőrtisztek hétköznapjaikról. Kiderült, hogy a szakmai munkáról 
alkotott véleményük megegyezik. Az est vendégeit Bárkányi Gábor kérdezte. Fotó: Schmuit Andrea 


