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Könyv 
a szegedi 
rockról 
Rockesten köszöntik a nőket és 
az élőzene szerelmeseit már-
cius 8-án, a Szegedi Ifjúsági 
Házban az öreg rockerek, akik-
ről hamarosan könyv is meg-
jelenik. 

Kristály, Móra, Fortuna, Hat-
kéz. Az idősebb szegediek közül 
bizonyára nagyon sokan emlé-
keznek még ezekre a rockegyüt-
tesekre, hiszen ezrek jártak kon-
certjeikre a hatvanas évek dere-
kán. Az akkori zenészek közül 
néhányan már nyugdíjasok, 
többen el is távoztak a földi vi-
lágból, de jó páran még napja-
inkban is pöngetik a gitár húr-
ját, verik a dobot, recsegtetik a 
szaxofont. Teszik ezt az ifjabbak 
örömére is, hiszen az elmúlt év-
tizedben ismét divat lett az élő-
zene. 

Kelemen István ezt felismerve 
szervezte meg 1993-ban a rock-
nagypapák első szegedi buliját, s 
az Ifjúsági Ház azóta évente két 
alkalommal ad otthont az öreg 
rockerek találkozójának. Az idei 
első rockestet március 8-án, 
szombaton este rendezik az 
IH-ban, ahol fellép az Apollo Pig 
Band, a Móra, a Dollár Boys, a 
Firebirds együttes, s az Ameriká-
ból hazatérő Szaniszló László is 
muzsikál. 

Mint Kelemen István főszerve-
zőtől megtudtuk, a legendás rock 
időkre emlékezve könyvet is ki-
adnak a hatvanas évek szegedi 
zenéjéről, ami „Jaj, ha anyám 
látna" címmel kerül majd a bol-
tokba. A kötetben archív fotók 
idézik fel a fergeteges bulikat, 
míg a könyv írói között ott talál-
juk Temesi Ferencet, Nagy Ban-
dó Andrást is, s beválogatták a 
szerkesztők Boncz Géza több 
irasat is. 

B. Z . 

Rektorjelölt: Dux László 

Európa szélén is lehetnek előnyök 
A régió tudásközpontjaként 
emlegetett, immár 11 karral 
működő Szegedi Tudomány-
egyetem (SZTE) élére hét egye-
temi tanár pályázott. Közülük 
2003 áprilisában választják 
meg az ú j rektort, hároméves 
időtartamra. A rektorjelölteket 
legfontosabbnak tartot t terve-
ikről kérdezzük, a névsorban 
negyedikként dr. Dux László 
egyetemi tanárt, biokémikust, 
volt oktatási rektorhelyettest, 
az Altalános Orvostudományi 
Kar Biokémiai Intézetének ve-
zetőjét. 

- „Nem lehet belenyugodni ab-
ba, ha máshol valamit jobban 
csinálnak nálunk". Ezt a mon-
datot választotta pályázata 
mottójául. Miért f 

- Mert mélyen egyetértek vele. 
Ezt Petri Gábor akadémikus, a 
legendás sebész és egyetemveze-
tő mondta, akinek a munkatár-
sai is olyan kvalitású emberek 
voltak, hogy bármely rangos kül-
földi egyetemet vezethették vol-
na... 

- Az orvoskari Biokémiai In-
tézet vezetőjének persze nem 
lehet nehéz hagyománytisztelő-
nek lenni. 

- Tudományos diákkörösként, 
hallgató koromban kerültem ide, 
vagyis idestova harminc éve dol-
gozhatom a Dóm téri intézetben. 
A kutatásban, az izomszövet bio-
kémiájának tanulmányozásában 
ugyanabban a mederben hala-
dunk, amit még Szent-Györgyi 
Albert, Straub F. Brúnó, s Guba 
Ferenc jelöltek ki. A Dóm teret 
azért említem, mert fontosnak 
érzem: ha úgy tetszik mi itt az 
universitas szellemében szociali-
zálódtunk, mivel egy lépcsőház-
ban „lakunk" a fizikai tanszé-
kekkel, s korábban is kevéssé 
számított, hogy két egyetem tan-

PAIYAZATIHIRDETMENY 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nyilvános pályázat útján történő 

hasznosításra meghirdeti 
az alábbi ingatlant: 

I. Az ingatlan adatai: 

Szeged, Dorozsmai út 46. 
helyrajzi szám: Szeged, III. ker. 25992/2. 
jellege: telephely. 3 db földszintes épület 
alapterülete: 21 169 nm 
közművesitettség: az ingatlan közmüvekkel ellátott, víz, 
csatorna, gáz, elektromos energia (3 fázis) ellátás biztosított, 
a csapadékvíz a talaj felszínén elszikkad. 

n. Az ingatlan bérleti díjának pályázati alapértéke: 
1 693 520 Ft/hó + áfa 
azaz - egymillió-hatszázkilencvenháromezer-ötszázhúsz -
00 /100 forint/hó + áfa 
Pályázati biztosíték: 6 350 700 Ft 

m . Pályázati ajánlat: 
A pontos pályázati feltételeket és a pályázati ajánlatot a részletes 
pályázati kiírás tartalmazza, amely 2003. március 10-től 2003. 
március 31-én, 14.30 óráig beszerezhető Szeged Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján (Szeged, 
Széchenyi tér 11. II. era. 208.). A pályázó a pályázati ajánlatát 
legkésőbb 2003. március 28-án. 14.30 óráig köteles benyújtani. 
A pályázat benyújtása kizárólag a Szeged Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján történhet, az 
alábbi időpontokban: 

Hétfő, kedd, csütörtök: 7,30-15.30 
Szerda: 7.30-17.30 
Péntek: 7.30-13.30 

IV. Ajánlatok bontásának helye, időpontja: 
2003. április 2-án, 9.00 óra. 
Szeged, Széchenyi tér 10., Lechner Lajos terem 

V. Pályázat elbírálása: 
a legelőnyösebb ajánlat kiválasztásáról a közgyűlés dönt 
a 3 tagú bírálóbizottság javaslatának ismeretében. 

VI. Eredményhirdetés: 
közgyűlési döntést követő 8 napon belül. írásban. 

Dux László: Egyedi értékeket kell k ínálnunk a Keletről és Nyugat-
ról é r k e z ő k n e k . Fotó: Schmidt Andrea 

székeiről van szó. Egyébként je-
lenleg négy karon is oktatok, s 
családilag is többhöz kötődöm, 
anyósom révén a bölcsészkar-
hoz, feleségem és immár három 
gyermekem révén a jogi karhoz. 
Megszoktam, hogy másféle né-
zőpontokból is lássam az egyete-
met, ne csak az orvosokéból. 

- Rövid és hosszabb távra is 
megjelöl feladatokat a pályáza-
tában. Miért érdekelje a három 
évre választott rektort, hogy mi 
lesz 10 év m úlva 1 

- Ha most nem alapozzuk meg 
a jövőt, három év múlva már ké-
ső lehet. Az uniós csatlakozással 
a város és egyeteme évekre afféle 

végvár szerepbe kerül, Európa 
szélének is a legszélére. Nehéz 
lesz, de előnyösre is fordítható, 
kiaknázható ez a helyzet. Arra 
gondolok, hogy Szeged és az 
egyetem az egész nió számára 
egyedülálló emberi, gazdasági és 
diplomáciai értékké tehető - ki-
emelkedően a balkáni, a közel-, 
közép- és távol-keleti népek, 
nyelvek, kultúrák terén, a gazda-
ság fellendülésével, a már ide te-
lepült külképviseleti intézmé-
nyek bevonásával, átgondolt 
szervezőmunkával. Egyedi érté-
keket kell kínálnunk ahhoz, 
hogy Nyugat és Kelet felől egy-
aránt ide jöjjenek érte. 

r 
A Shell Hungary Rt. 

algyői telephelyére 

TARTÁLYGÉPKOCSI-
VEZETŐKET 

keres. 

Követelmények: 
• B, C, E kategóriás 

jogosítvány, 
• ADR 3. osztályú igazolvány, 
• nagykocsin szerzett, 

legalább 5 éves gyakorlat. 

Nemzetközi gyakorlat előny! 
Tartálykocsis gyakorlat 

nem feltétel! 

Kérjük, hogy szakmai önélet-
rajzát és fényképét legkésőbb 
2003. március 19-ig küldje 

el a Shell Hungary Rt. 
s szállítási egységéhez 
| a 1036 Budapest, 

V- Lajos u. 48-66. címre. L 
^ r - a t o i - i J f 

SOPRON 

TÉL VÉGI AKCIÓ 
Töltsön min. 4 éjszakát 

KEDVEZMÉNYES ÁRON 
a soproni HUNGUEST 

HOTEL SZIESZTÁ*** ban 
2003. január 6,-március 30. 

közöt t 

5900 Ft/fö/éj/fp. 
kétágyas szobában. 

AJÁNDÉK: egynapos bécsi 
kirándulás (kedd, szombat) 

Az ár tar ta lmazza a félpanziót , 
belépőt a Lövér uszodába, 

a bécsi kirándulást és az áfát . 
Várjuk kedves vendégeink 

jelentkezését. ; 
Hunguest Hotel Szieszta i 

9400 Sopron, Lövér krt. 37. '' 
Tel.: 99/314-461, 99/314-092 

Fax: 99/314-461 
e-mail: reserve® 

hotelszieszta.hunguesthotels.hu 

NONSTOP SZERENCSE 
1. Barta András 
2. Csányi Imréné 
3. Ilovai Józsefné 
4. Szemerédi László 
5. Ternovszki Katalin 

6806 Szikáncs, Vöröcsillag tér 22. 
6727 Szeged, Ibolya u. 1. 
6783 Ásotthalom, II. K. 91. Sz. 
6646 Tömörkény, Petőfi u. 21. 
6762 Sándorfalva, Korsó u. 9. 

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

M é g c s a t l a k o z h a t j á t é k u n k h o z ! V á g j a k l a s z e l v é n y t é s j u t t a s s a 
e l a D é l m a g y a r o r s z á g K i a d ó b a (6720 Szeged. Stefánia 10.). 
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Mi a neve napilapunk vasárnapi különszámának? 

Délmagyarország Vasárnap Reggel 

Vasárnapi Lap 

t\ 

Név: 

Cím: 

Tel.: 

- Feltűnt, hogy hangsúlyosan 
foglalkozik az emberi értékek 
megerősítésével. A pénz nem 
számít 1 

- Hogyne számítana. De gon-
dolja meg: ha pénz van, manap-
ság pillanatok alatt föl lehet épí-
teni akármilyen addig hiányzó 
épületet, be lehet szerezni bármi-
lyen gépet. De az oktatók és hall-
gatók szellemi erejét, alkotó 
energiáját, kapcsolatrendszerét 
nem lehet egyik napról a másikra 
elővarázsolni - ha az egyszer el-
veszett. Meg vagyok győződve ró-
la, hogy ezeknek az értékeknek a 
védelme, tudatos vállalása, erősí-
tése, kiterjesztése kiemelten fon-
tos feladata lesz a következő pár 
évnek. Közösségépítés, ezt a szót 
használom a pályázatomban, 
mert azt gondolom, hogy az egye-
temhez, hagyományaihoz, sike-
reihez kötődő pozitív identitástu-
dat, az egymás közötti empátia-
képesség, a bizalom, a szolidari-
tás megerősödése elengedhetet-
len a megmaradáshoz. A fejlődés-
hez. A versenyhez. Külön figyel-
nék a fiatal oktatókra. Az egyete-
men jelenleg markáns, sikeres 
ötvenesek gárdája működik, sze-
rencsére, mert nélkülük remény-
telen lenne az uniós csatlakozá-
sunk. Megritkult a '90-es évek-
ben a harmincasok korosztálya -
a Bokros-csomagnak, a külföldi 
jövedelrgek csábításának, a vál-
lalkozás vonzásának következté-
ben. Ezért most nem nagyon lát-
szik, kik veszik át majd a staféta-
botot, pedig már látni kellene. 

- Általában magasabb bérek-
kel lehet vonzóvá tenni egy 
munkahelyet; miért gondolja, 
hogy a klubestek, családi prog-
ramok, közéleti fórumok és ha-
sonló jók ígérete is alkalmas er-
re? 

- Ha figyelmesebben olvassa el a 
pályázatomat, látni fogja, hogy az 

anyagiak mellett - és nem helyett 
- írok a pénzben nem kifejezhető 
vonzerőelemek szerepéről. Tudo-
másul kell venni, hogy az egyete-
meken vállalt munkáért még 
hosszú ideig nem lehet annyi 
pénzt kapni, mint a versenyszfé-
rában. Ha az emberek itt mégis jól 
érzik magukat - akkor válunk iga-
zán egyetemmé. Természetesen 
meg kell fizetni például az ápoló-
nők munkáját. De hogyne lenne 
érték a pozitív identitástudat, az 
egyetemhez való kötődés jó érzé-
se, amit kifejezhet akár egy ele-
gáns, tiszteletet ébresztő, tekin-
télyt parancsoló, egyetememblé-
más munkaruházat? 

- A doktori iskolák jelenleg 
magasan kvalifikált pályaelha-
gyókat képeznek, írja; mi a meg-
oldás ¡ 

- Az egyetem erre sem képes 
egymagában. A régió gazdasági, 
politikai erőcsoportjainak 
együttműködésével mozdulha-
tunk el. Az alkalmazott kuta-
tás-fejlesztés és az erre épülő 
„high-technology" ipar a megol-
dás. Egyetemünk számára kitö-
rési pontok lehetnek a következő 
területek: fotonika, fotobiológia, 
bioinformatika, biológiailag ha-
tásos vegyületek, nanorendsze-
rek, bioszenzorok kutatása, a 
biotechnológia, a genetikailag 
módosított élőlények és élelmi-
szerek, illetve az ehhez kapcsoló-
dó környezetvédelmi, társada-
lomtudományi, jogi, gazdasági, 
filozófiai, etikai, teológiai kérdé-
sek tanulmányozása. Nálunk a 
műszaki képzés jövője sem a ne-
hézgépgyártásban vagy a hídépí-
tésben keresendő, hanem a 
gyógyszer-technológia, a biotech-
nológia, elektronika, nanotech-
nológia, minőségbiztosítás, stan-
dardizáis , gazdálkodás szaba-
dalmi jog terén. 

S U L Y O K E R Z S É B E T 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, 
hogy a csatornázáshoz szükséges 

lakáskassza-szerződések 
megkötésének utolsó időpontja: 

2003. március 14., 10.00-18.00-ig. 
Helye: Tömörkény István Művelődési Ház 

(Szőreg, Magyar u. 14.) 

Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Rt. 

Friss hírek folyamatosan ™ 

Ingyenes online apróhirdetés 

Iskolai hírbázis 

Szegedi ki kicsoda? 

Moziműsor 

Szépírói történetek 

Fórumok 

Nemzetközi sport, totóesélyek 

Eseménykereső 

Képeslapküldés 

Hírlevél hetente kétszer 

VEGKIARUSITAS 

mindenből 

-70% 
United Colors 
of Benetton 

Szeged, Kárász u. 16. 

Hirdetését 
már 70 

postahivatalban 
is feladhatja! 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

A J A N L A T I F E L H Í V Á S ! 

e-mail:. 

Aján la tké rő : B & B Budapest Kft. 
Tárgya: Szeged, Eszperantó u. 3. IRODAHÁZ 

könnyűszerkezet-építési, bővítési 
munkálatainak elvégzése. 

A megvalósítási tervdokumentáció 20 000 Ft + áfa megfizetése 
ellenében megvásárolható, előzetes telefonos egyeztetés alapján 

(06-30/9 380-141) 

A pályázat benyújtásának határideje: 2003. április 1. 
Benyújtásának helye: 6724 Szeged, Eszperantó u. 3. sz. 

http://www.delmagyar.hu

