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Történet és életmű a múlt század második feléből 

Veress tanár úr 
regényét megírta 
Fitala-Ripper Iván Lék című re-
génye jelefit meg nemrégiben a 
nyíregyházi Stúdium könyvki-
adó gondozásában. A szegedi 
könyvbemutatón itt volt a szer-
ző, aki nem más, mint Veress 
József közgazdász professzor, a 
közgazdaságtudomány nagy-
doktora, a „közgáz" volt rek-
torhelyettese, előbb a pécsi, ké-
sőbb a győri közgazdászképzés 
megalapozója. 

A nyíltan önéletrajzi ihletésű 
könyv a közgazdász egy irodal-
mi kalandozásának tekinthető. 
Életmű a múlt század második 
feléből, nyíregyházi diákévekkel, 
pesti tanulmányokkal, tanszé-
ken maradással, majd pécsi „le-
költözéssel", családalapítással, 
valamint további legendákkal. A 
megismételhetetlen tanár-diák 
kapcsolatokkal, amelyekről a 
műben szereplő szegedi vezető 
közgazdászok tudnának mesél-
ni. Úgy is mint Vámosi Lukács (a 
könyvben Körösi Kálmán), a Pick 
Rt. volt gazdasági igazgatója, 
avagy a későbbi jó barát, Lukács 
János (alias Kálmán Erik) dan-
dártábornok, Csongrád megyei 
rendőrfőkapitány. 

Azt mondta Veress József Sze-
geden, húsz évvel ezelőtt hatá-
rozta el, ő egyszer Fitala-Ripper 
Iván néven (felmenőire való uta-
lással és kellő tisztelettel, és az-
zal a mondással, mindenki úgy 
magyar, ahogy nem az), Lék cím-
mel könyvet fog írni, fényképével 
vállalva, hogy az önéletrajz - ak-
kor, amikor már nem lesz annyi-
ra hiú, és akkor, amikor betölti 
az 53-at, azt az életkort, amelyet 
elérve édesanyja meghalt. So-
kakban, akik olvasták a regényt, 
felvetődött, miért adta ki magát 
Veress professzor a külvilágnak. 
(Akiben persze nincs semmi 
„professzoros", vékony szálú, el-
álló, immáron ősz hajával, jelleg-
zetes szemüvegével, tinédzseres 
öltözködésével, szellemiségével, 

Illés-, Kex- és futballrajongásával 
mindig a diákok között tudott 
maradni. Miközben kíméletle-
nül őszintén és nyersen igazítot-
ta el a leendő közgazdászokat az 
élet sűrejében, és a vizsgákon is 
mindenki olyan jegyet kapott, 
amilyet érdemelt.) Szóval, mint 
mondta, kiadta magát, de nem 
eléggé, mert azért néhány szálat 
másképp varrt el a műben, mint 
az életben. 

A könyvnek van egy kerettörté-
nete, a neves közgazdász profesz-
szor, Kados Zoltán hirtelen meg-
hal - csak a végén tudjuk meg, 
kocogás közben elcsapja . egy 
őrült sebességgel száguldó fekete 
dzsip vadrácsa - , temetésére a 
balatoni kegyhelyen összegyűl-
nek barátai, tisztelői, tanítványai 
az ország minden tájáról. Kados 
ugyanis kiváló közgazdákat fara-
gott a hetvenes évek elején a pé-
csi, „másodosztályú", szegény 
sorból jött egyetemistákból, 
ezért vállalta el a kollégiumigaz-
gatóságot is. Több mint húsz év-
vel később, a mában, immáron 
Győrben pedig azt tanította meg 
az elkényeztetett diákok szülei-
nek: engedjék el a gyerekeik ke-
zét, hogy örökké tudják fogni. 

- 2006. június 6-án kivonulok 
a rendszerből, a munka rendsze-
réből - jelentette be a tanár úr a 
könyvbemutató alkalmából lét-
rejött szegedi Veress József baráti 
kör tagjainak: azért nem 
2007-ben, mert addigra már 40 
év korkülönbség lenne a diákjai 
és közötte, és az már nem lenne 
hiteles egy olyan tárgy esetében, 
amit ő tanít. És a folytatás? A je-
lenleg a Műegyetem gazdaság- és 
üzletpolitikai tanszékét vezető 
Veress gazdasági monográfiákat 
ír, publicisztikákat azonban már 
nem. Amikor pedig kivonul a 
rendszerből és a Balaton mellé 
költözik végérvényesen, öt nyel-
ven szeretne újságokat és krimi-
ket olvasgatni. 

FEKETE KLÁRA 

A szerző szegedi barátainak dedikálja művét. Fotó: Gyenes Kálmán 
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Rektorjelölt: Berta Árpád 

Őrizni a hagyományokat 
A régió tudásközpontjaként 
emlegetett, immár 11 karral 
működő Szegedi Tudomány-
egyetem (SZTE) élére hét egye-
temi tanár pályázott. Közülük 
2003 áprilisában választják 
meg az új rektort, hároméves 
időtartamra. A rektorjelölteket 
legfontosabbnak tartot t terve-
ikről kérdezzük, másodikként a 
névsorban Berta Árpád tanszék-
vezető egyetemi tanárt , turko-
lógust, a Bölcsészettudományi 
Kar dékánját . 

- Professzor úr számára mi volt 
a legfontosabb döntési szem-
pont 1 Miért nyújtotta be rektori 
pályázatát 1 

- Szerencsés ember vagyok, ed-
dig mindig jó hangulatú közössé-
gekben dolgozhattam, nemcsak 
itthon, hanem külföldi egyete-
meken is. (ól érzem magam az 
altajisztikai tanszék vezetője-
ként, amely a mi egyetemünkön 
belül az egyik legkisebb ugyan, 
de tudományos teljesítményét 
tekintve nemzetközileg is maga-
san jegyzett. Jó érzéssel vagyok a 
bölcsészettudományi kar máso-
dik ciklusra megválasztott dé-
kánja és örülök, hogy az idén ja-
nuártól négy évig vezethetem az 
Akadémia turkológiai kutatócso-
portját. Tudatában vagyok, hogy 
a rektori tisztség elnyerése ese-
tén bizony a szakmai munkám 
esetleg háttérbe kerülhet. Csak-
hogy a következő rektori ciklus 
annyira különleges, hogy ezt a 
kihívást nehéz megkerülni - ha 
az ember elég erőt érez magában. 
Nem a rektori stallumra vá-
gyom, hanem a kihívásnak aka-
rok megfelelni. 

- Miben áll a következő há-
rom év különlegessége 1 

- Ezt nagyjából mindannyian 
ismerjük. Az elmúlt három évről 
előre lehetett tudni, hogy az in-
tegrációnak csak a megkezdésé-
hez lesz elég, a befejezéséhez, a 
kiteljesitéséhez nem, ez most 
következik. Össze kell fésülni a 
karokat. Nagy munka. Ráadásul 
egybeesik az ország, s benne per-
sze az egyetemek uniós csatlako-
zásával együtt járó új feladatok 

Berta Árpád: szerencsés vagyok, mindig jó közösségekben dolgozhattam. Fotó: Schmidt Andrea 

megoldásával. Ezek közül még 
nem mindegyik látható előre 
kristálytisztán, de általánosság-
ban annyit bizonyosan tudha-
tunk, hogy a kapuink soha nem 
látott szélességben kitárulnak, s 
új típusú szakemberek, vagy in-
kább értelmiségiek soha nem lá-
tott tömegben jönnek-mennek 
ezeken a kapukon. Az oktatói és 
a hallgatói mobilitás megnöve-
kedéséről beszélek, amelynek 
ezer feltételét még ezután kell 
megteremteni. Elsősorban az 
idegen nyelvűség természetessé 
válására gondolok és a bolognai 
folyamatok magyarországi reaü-
zálására. 

- Mit jelent a karok összefésü-
lései 

- Két előfeltevést szükséges fi-
gyelembe venni: 1. jól működő 
karok nélkül nem lehet elképzel-
ni jól működő egyetemet; 2. a jól 
működő karok összessége még 
nem eredményez jól működő 
egyetemet. Más szavakkal az in-
tegráció úgy teljesedhet ki, ha a 
karok nagyfokú önállósága mel-
lett az abszolút együttműködés 
és szolidaritás érvényesül közöt-

tük, s jó működési feltételeiket 
megfelelő, az egyetem egészét át-
fogó szabályozás és szolgáltató 
apparátus teremti meg. Mindeh-
hez egyáltalán nem kell mindent 
megváltoztatni, bizonyos kor-
rekciókat viszont elengedhetet-
len megtenni. 

- Pályázatában hangsúlyosan 
szerepel az egyetem és Szeged 
város kapcsolata. Miért 1 

- Mert az egyetem Szegeden 
van, polgárai - a hallgatók, az ok-
tatók, a dolgozók összessége - a 
város legnagyobb fogyasztói. Ha 
az egyetem elbukja a hallgatói tö-
megért folyó, egyetemek közötti 
igen erős versenyt, a városnak is 
nagy veszteségei lesznek. Ezért 
gondolom, hogy a város-egyetem 
kapcsolat nem függhet holmi al-
kalmi, akár valós, akár vélt sze-
mélyi szimpátiáktól. Ennek egy 
tartós érdekszövetségnek kell 
lennie. Meg kell értetni a város 
mindenkori vezetőivel, hogy Sze-
ged számára hasznos - bátran 
mondom: befektetés - , ha az ön-
kormányzat gesztusokat tesz az 
egyetemnek. Elsősorban az inf-
rastruktúránk és az úgynevezett 

kubaturális helyzetünk javításá-
ban segíthet sokat a város. Fel-
gyorsítanám a tárgyalásokat a je-
lenleg kihasználatlan ingatlanok 
ügyében, amelyekre nekünk 
nagy szükségünk lenne, a város-
nak pedig csak kiadást jelente-
nek. 

- A hagyományos értékek 
megőrzését a jövendő rektor 
alapvető feladataként írja le. 
Mit ért ezen 1 

- Természetesen nem azt, hogy 
ne kellene változtatni - sok min-
denben. De a klasszikus egyete-
mi értékek, elsősorban a kutatás 
szabadsága és a tehetséges hall-
gatókkal való elmélyült foglalko-
zás nem veszhet ki a mégoly vál-
tozó, a társadalmi-gazdasági kö-
zeghez mégoly alkalmazkodó 
egyetemről sem. Rövid távú 
anyagi érdekek miatt igen köny-
nyű megszüntetni például az 
úgynevezett orchidea-szakokat. 
Ezek az egyetemi képzés díszei -
bár nem termelik a pénzt. Ám ha 
egyszer mégis belátjuk, hogy 
szükség van rájuk, igen-igen ne-
héz lesz újra fölépíteni ezeket. 

SULYOK ERZSÉBET 

Száznál több vény egy taj-számra 
Csongrád megyében nem találtak súlyos 
szabálytalanságot a gyógyszerfelírások el-
lenőrzése során. Országosan tíz-húsz or-
vosnál merült fel a visszaélés gyanúja. 

Az Országos Egészségbiztosító Pénztár tavaly 
novemberben és decemberben végzett ellen-
őrzéseket, miután a gyógyszertárak által le-
adott jelentésekből az derült ki, hogy egy-egy 
taj-számra nagy mennyiségű gyógyszert vál-
tottak ki a múlt év második felében. Az or-
szágos adatok szerint közel tízezer olyan be-
teg volt, aki fél év alatt száznál több receptet 
váltott ki. A vizsgálat során két olyan vény-
köteget találtak, amelyeknek nem akadt gaz-

dája, vagyis nem létezett a biztosított, akinek 
- ugyancsak fiktív - taj-száma szerepelt a vé-
nyeken. Ezekben az esetekben ismeretlen 
tettes ellen feljelentést tesz a pénztár biztosí-
tási csalás miatt. 

Néhány orvost összesen 2,5 millió forint 
visszatérítésére kötelezett az OEF) 2-3 eset-
ben pedig - szakmai megfontolásból -
ÁNTSZ-vizsgálatot kezdeményeztek. Az 
érintettekre várhatóan kötelező szakmai to-
vábbképzés vár. 

A Csongrád megyei egészségbiztosító 
munkatársainak vizsgálatai során nem talál-
tak súlyos szabálytalanságot - mondta el la-
punknak Schleining Ibolya megbízott igazga-

tója. A megyében tizennégy olyan beteget 
szűrtek ki, akiknek egyenként több mint 
száz vényt írtak fel fél év alatt. Ennek kap-
csán 19 háziorvost és 30 szakorvost ellen-
őriztek, négy szakmai szempont szerint. A 
vizsgálat megállapította: indokoltan írták fel 
a nagy mennyiségű gyógyszert a főleg szív-ér-
rendszeri és daganatos megbetegedésben 
szenvedőknek. 

Az OEP Csongrád megyei ellenőrei nem ta-
láltak súlyos szabálytalanságot az orvosok 
gyógyszerrendelésében, kisebb gyógyszerfeb 
írási hibákat azonban igen, ezekre felhívták 
az érintettek figyelmét. 

K . K . 

II. árverési hirdetmény » 

A Csongrád Megyei Földhivatal (Szeged, Horváth M. u. 1/b) 

NYÍLT ÁRVERÉSEN ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI GÉPJÁRMŰVET: 

L A D A N I V A szgk. Gyártási év: 1 9 9 6 Kikiáltási ár: 7 7 0 000 Ft 
Az árverés ideje: 2003. március 6-án, 10 óra 

Az árverés helyszíne: Szeged, Horváth M. 1/b IV. emelet 403. szoba 
Az árverésre kijelölt gépjármű megtekinthető: 

2003. március 6-án, 8 -10 óra között a Csongrád Megyei Földhivatal Arany 
János utcai parkolójában (Horváth M. u.-Arany J. u. sarok) 
Információ: Fazekas Imre, Csongrád Megyei Földhivatal 

Szeged, Horváth M. u. 1/b. Telefon: 551-954 0222520/1 

NONSTOP SZERENCSE 
1. György Lászlóné 
2. Kálmán Dezsőné 
3. Kereső Péterné 
4. Szabó János 
5. Tóth Anna 

6792 Zsombó, Rákosi J. u. 15. 
6600 Szentes, Sátrán M. u. 22/C 
6923 Óföldeák, Dózsa Gy. u. 2. 
6630 Mindszent, Mikszáth K. u. 30. 
6723 Szeged, Molnár u. 4. 

Nyereményük 5000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet postai úton kapnak meg. 
Gratulálunk! Délmagyarország és Délvilág 

Még csatlakozhat játékunkhoz! Vágja ki a szelvényt és jut tassa 
el a Délmagyarország Kiadóba (6720 Szeged. Stefánia 10.). 

Műtrágya! Műtrágya! 

Friss import, 
34%-os 

11vu11.u1 ammónium-nitrát, 
3x15-ös, 
komplex NPK 

műtrágya kapható! 
TRANZIT-KER Rt. 
Debrecen, Jókai u. 1. 

TelJfax: (52) 412-660, (44) 366-866 
Mobil: 20-938-2693, 30-938-6478 

30-205-6769,70-318-5880 

BEISKOLÁZÁSI NYÍLT NAP MEZOTURON 
a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Karán 

SEGÍTÜNK JELENTKEZÉSI LAPJÁNAK 
KITÖLTÉSÉBEN 

2003. február 28-án 9 .00 órától ? 

C í m ü n k : 5 4 0 0 Mezőtúr, Petőfi tér 1. 
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Mi a neve napilapunk vasárnapi különszámának? 

Délmagyarország Vasárnap Reggel 

Vasárnapi Lap 

Név: 

t 

Cím: 

Tel.: e-mail: 


