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Az élelmiszeripari főiskolai kar vezetője az SZTE első embere 

Szabó Gábor az új rektor 
Négyórás szavazási procedúrá-
val Szabó Gábor egyetemi ta-
nárt, az élelmiszeripari főisko-
lai kar főigazgatóját, rektorhe-
lyettest választották tegnap a 
Szegedi Tudományegyetem 
(SZTE) vezetőjévé. Az új rektort 
a köztársasági elnök nevezi ki 
augusztus l-jétől három évre. 

Az Egyetemi Tanács (ET) tegnap 
délelőtt tízkor kezdte meg mun-
káját és délután kettőkor szüle-
tett meg a döntés. A Mészáros 
Rezső rektor elnökletével dolgo-
zó 39 tagú testületnek hat szava-
zási fordulóra volt szüksége, 
hogy a hét jelölt közül megvá-
lassza az SZTE új rektorát, Sza-
bó Gábor professzort, az élelmi-
szeripari főiskolai kar főigazgató-
ját, gazdasági és közkapcsolati 
rektorhelyettest. 

Az ET ülésén részt vett Mang 
Béla, az Oktatási Minisztérium 
felsőoktatási helyettes államtit-
kára, aki a szavazás előtt a rektor-
választás jelentőségéről beszélt. 
Azt mondta, az integráció első 
évei után be kell fejezni az SZTE 
stabilizációját, be kell vezetni a 
több lépcsős oktatási szisztémát. 
Ezek olyan feladatok, amelyeket 
csakis konszenzusra képes veze-
tővel lehet megvalósítani. 

A jelöltek ezután egyenként is-
mertették vezetői elképzeléseik 
lényegét, majd megválasztották 
a szavazatszámláló bizottságot 
és megkezdődött a voksolás. A 
testületnek mind a 39 szavazás-
ra jogosult tagja jelen volt és egé-
szen a sorsdöntő, hatodik fordu-
lóig mindegyikük érvényes sza-

Az utolsó körre ketten maradtak: aki áll, Szabó Gábor, aki ül, Dux László. Fotó: Káinok Csaba 

vazatokát adott le. A szabályzat 
szerint a 39-ből legalább 20 sza-
vazatot kell kapni a győzelem-
hez. Az izgalmakban bővelkedő 
procedúra első körében a 10 vok-
sot sem érte el egyik jelölt sem. 
Már akkor Szabó Gábor kapta a 
legtöbb, kilenc szavazatot, a leg-
kevesebbet pedig Visy Csaba pro-
fesszor, oktatási rektorhelyettes, 
akire így a következő körben 
már nem is szavazhattak. A má-
sodik fordulóban Berta Árpád 
professzor, bölcsészkari dékán és 
Csirik János professzor, a számi-
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tástudományi tanszék és az in-
formatikai tanszékcsoport veze-
tője egyaránt négy voksot ka-
pott, így újabb szavazáson dőlt 
el, hogy kettejük közül Berta 
professzor szerepelhet tovább. A 
következő fordulóban hárman is 
10-10 szavazatot kaptak: Dux 
László, az orvoskar biokémiai 
intézetének vezetője, Galambos 
Gábor, a tanárképző főiskolai 
kar főigazgatója, valamint Szabó 
Gábor. Hat szavazattal ekkor ne-
gyedik volt Benedek György pro-
fesszor, az orvoskar élettani in-
tézetének vezetője, tudományos 
rektorhelyettes, s kiesett a ver-
senyből Berta professzor. A ne-
gyedik forduló után Galambos 
Gábor maradt ki, az ötödikben 
Szabó (15), Dux (13), Benedek 
(11) sorrend alakult. A döntő 
körben Szabó Gábor és Dux 
László között dőlt el a verseny: 
előbbire 22-en voksoltak, Dux 
professzorra 13-an (négy érvény-
telen szavazatot találtak). 

A választás utáni sajtótájékoz-
tatón Mészáros Rezső rektor az 
hangsúlyozta, hogy az egyetem 
történetében soha nem volt még 
ennyi rektorjelölt. Ezt az integrá-
ció következményének tartja, 
csakúgy, mint azt, hogy a volt fő-
iskolák vezetői is pályáztak, s 
egyikük - nyert. Az új szituáció 
nem jelent törésvonalat, hiszen 
valamennyi rektorjelölt, köztük a 

győztes, évek óta részt vesz az in-
tegrált egyetem irányításában. -
Szabó Gábor, aki augusztus l-jé-
től itt fog ülni - mutatott a rektor 
a székére - , sikeres lesz, ha mun-
kájához megnyeri a professzori 
kar támogatását és támaszkodik 
az egyetem közvéleményére. 
Mert egyedül ez nem megy -
adott útravaló jó tanácsot utódjá-
nak a rektor. 

Szabó Gábor megköszönte a 
támogatást mindenkinek és kife-
jezte reményét: jelölttársai pá-
lyamunkáit, gondolatait is föl-
használhatja az egyetem vezető-
jeként. Nem egyedül, hanem a 
rektorhelyettesekkel, az orvosi 
és az agrárcentrum elnökével 
együtt kívánja majd megjeleníte-
ni a Szegedi Tudományegyete-
met. Amelyet, mint 21. századi 
intézményt, dinamikussá, len-
dületessé kíván formálni a veze-
tői menedzsment élén. Kineve-
zéséig legalább öt dolgozatot ké-
szít el - ígérte. Az egyik az intéz-
mény fejlesztésével foglalkozik, a 
másik a képzéssel, a harmadik a 
kutatással és a művészeti alkotó 
tevékenységgel, a negyedik a 
szolgáltató egyetemmel. Az ötö-
dikben a személyes vezetői el-
képzelését rögzíti, amelyben az 
alapelvek: az együttműködés, a 
tolerancia, egymás segítése és a 
menedzseri önvizsgálat. 

S. E. 

A rektorválasztás előtt mondták 
Bernáth Árpád, az SZTE BTK Germánfiloló-
giai Intézetének vezetője: - A programok 
alapján minden jelölt alkalmas a rektori 
posztra. A kérdés csak az, ki tudja megvalósí-
tani a programját. Úgy gondolom, hogy az 
egyetemi karokon dolgozó pályázóknak na-
gyobb esélyük van a végső győzelemre, mint 
a főiskolai rektorjelölteknek. Berta Árpádot 
hivatalból támogatom. Nagy vezetői tapasz-
talata van Csirik Jánosnak, Dux Lászlónak és 
Benedek Györgynek is, noha az utóbbiban 
nem érzem azt a keménységet, amire itt az 
elkövetkező években szükség lesz. Szerintem 
meg kellene változtatni a rektorválasztás 
menetét, mégpedig úgy, hogy egy nagyobb 
létszámú konvent válassza meg az egyetem 
első emberét. 

Ezio Bernardelli, az SZTE BTK Olasz Tan-
székének lektora: - Arra nem tudok, de nem 
is akarok válaszolni, hogy kit tartok a leg-
jobbnak a pályázók közül. Noha ismerem a 
jelölteket, nincs favoritom. Mind a hét pályá-
zó kiváló, felkészült ember, így bárki is legyen 
közülük a rektor, jó választás lesz. A legfon-
tosabbnak azt tartom, hogy az oktatás és a 
kutatás európai irányba haladjon az elkövet-
kező időkben a szegedi egyetemen. 

Máder Béla, az SZTE egyetemi könyvtárá-
nak főigazgatója: - Mind a hét jelölt alkalmas 
rektornak, ami számomra rendkívül meg-
nyugtató. Mosolyogva fogadom majd a vég-
eredményt, bárki is legyen a befutó. 

Döbör András, az SZTE Egyesített Hallga-
tói Önkormányzatának volt elnöke, a Hall-

gatói Önkormányzatok Országos Konferen-
ciája dél-alföldi régiójának jelenlegi elnöke: 
- A két főiskolai főigazgató, Galambos Gá-
bor és Szabó Gábor, valamint Dux László 
között dől majd el a verseny. Noha mind a 
hét pályázó felkészült, kiváló szakember, 
őket azért látom erősebbnek, mert a hang-
súlyt a modern, európai, szolgáltató egye-, 
temre helyezik. 

Tráser Ferenc, az SZTE gazdasági igazgató-
ja: - A gazdasági apparátusnak mindenkor ki 
kell szolgálnia az akadémiai szférát és annak 
vezetőjét. Olyan jelöltek indultak a rektori 
posztért, akiknek a gazdasági oldalról történő 
kiszolgálása, támogatása nem jelent terhet és 
nehézséget. 

sz. c. sz. 
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Benedek György 
5 szavazat 
Berta Árpád 
4 szavazat 

Benedek György 
5 szavazat 

Csirik János 
6 szavazat 

Berta Árpád* 
4 szavazat 

Benedek György 
6 szavazat 

Dux László 
7 szavazat 

Csirik János* 
4 szavazat 

Berta Árpád 
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Benedek György 
10 szavazat 

Galambos Gábor 
7 szavazat 

Dux László 
t i szavazat 

Dux László 
tO szavazat 
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Benedek György 
11 seavazat 

Szabó Gábor 
9 szavazat 
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13 szavazat 
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1 szavazat 
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Szabó Gábor 
22 Szavazat 
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* = Azonos szavazatszám miatt a II. fordulóban „szétlövés" volt, amikor is Berta Árpád 21, Csirik János pedig 18 szavazatot kapott. 
* * = A VI. fordulóban 4 érvénytelen szavazat volt. 

A lobbik 
arca 

SZABÓ C. SZILÁRD 

Habemus Papam. Magyarul, a mai szlengre átültetve mindez any-
nyit tesz: megvan a főnök. Szabó Gábor személyében augusztus 
elsejétől új rektora lesz a Szegedi Tudományegyetemnek. Az egye-
tem és a város közvéleményét január óta élénken foglalkoztatta a 
rektorválasztás. Mérlegeltek, találgattak: ki lesz a befutó a hét rek-
torjelölt közüli Egy menedzser szernléletű oktató, vagy egy nagy 
tekintélyű tudósember: A menedzser szemléletű oktatók közé so-
rolták Galambos Gábort és Szabó Gábort, míg a tudósemberek kö-
zött nagy esélyesként emlegették Benedek Györgyöt, de eséllyel 
pályázott a posztra Csirik János, aki kétszer volt már rektor, Dux 
László és Berta Árpád is. Ahogy közeledett a választás napja, egyre 
több pletyka keringett a megkötött és meg nem kötött paktumok-
ról, az orvoskari és a főiskolai lobbi megerősödéséről. 

A magukat függetlennek mondó szakértők tegnap már a szava-
zás előtt megjósolták a végső párharcot. Voltak, akik Dux-Galam-
bos, míg mások Benedek-Szabó csatát vártak az utolsó, mindent 
eldöntő körben. Dux László és Szabó Gábor egyébként a második 
fordulótól kezdve mindig hozta a maga biztos 10-11 voksát - egé-
szen az ötödik fordulóig. Galambos hét szavazattal elvérzett a ne-
gyedik körben és Szabó a két orvoskari professzorral állt szem-
ben. Ekkor lépett hozzám a folyosón egy magát függetlennek 
mondó, aki bizalmasan csak annyit közölt, figyeljem, hogy „meg-
volt, megvan trükkölve az egész ". Tudták, valakik nagyon tudták 
és kisakkozták, hogy az orvoskari lobbi nem egységes, mert azok, 
akik Benedeket látnák szívesen a rektori székben, nem szavaz-
nak Duxra. S lön! Az esélyesebbnek tartott Benedek György pro-
fesszor kiesett az ötödik körben, miközben Dux László csak két 
plusz voksot tudott begyűjteni az előző fordulóhoz képest. 

Az utolsó körben az elkeseredett benedekisták Szabó Gálxirra 
szavaztak, de akadtak olyanok is, akik nem voksoltak. Utóbbiak in-
kább sormintát vagy pálcikaembert rajzoltak a szavazólapra, s nem 
húzták be az ikszét a mbrikába, inkább érvénytelenné téve így vok-
sukat, semmint a másik orvoskari professzorra szavazzanak. 

Jóllehet titkosan, a szavazófülke rejtekében adták le tegnap az 
egyetemi tanácstagok voksukat, ám a lobbik arca a homályban is 
végig kivehető volt. 

A jegyző állítja, lemaradt a Fidesz, az elnök nem érti 

Elkéstek, így már 
nem számlálhatnak 
A parlamenti pártok a hét végi 
népszavazáskor tagokat delegál-
hatnak a szavazatszámláló bi-
zottságokba. Szegeden a Fi-
desz-MPP szervezetét nem kép-
viseli senki. A jegyzői iroda sze-
rint a ennek az az oka, hogy a 
Fidesz elkésett, az elnök viszont 
ezt cáfolja. 

Szegeden a parlamenti pártok 
közül az MSZR az SZDSZ és az 
MDF delegált tagokat a hétvégi 
EU-népszavazás szavazatszám-
láló bizottságaiba, a Fidesz-MPP 
nem. A pártok nem küldik el 
képviselőkiet mind a 132 bizott-
ságba. Az MSZP 116, az SZDSZ 
25, az MDF két tagot delegált. 

Mózes Ervin jegyzőtől megtud-
tuk: a Fidesz-MPP szegedi szer-
vezetének vezetője, Bartha Lász-
ló a március 27-én, 16 órakor le-
járt határidő után egy nappal je-
lezte, hogy delegálnának tagokat 
a bizottságokba, erre azonban 
ekkor már nem volt lehetőség. 
Bartha László Deér Ildikó főtaná-
csost, a szegedi polgármesteri hi-
vatal jegyzői irodájának önkor-

mányzati csoportvezetőjét hívta 
telefonon, a delegáltak listáját 
szerette volna közölni. Ekkor 
kapta a tájékoztatást: a határ-
időn túl ezt már nem teheti meg. 

Bartha László, a Fidesz-MPP 
szegedi elnöke nem érti a jegyzőt. 
Mint mondta, korábban már je-
lezte, hogy nem kívánnak képvi-
selőket küldeni a szavazatszámlá-
lásra. Bartha az MDF-fel kötött 
megállapodásra hivatkozva el-
mondta, úgy tudja, a párt is csak 
azért delegált a bizottságokba sza-
vazatszámlálókat, mert két 
MDF-tag ragaszkodott ahhoz. 

- Nem áll messze a valóságtól, 
amit Bartha László mond - tud-
tuk megZakar Pétertől. Az MDF 
szegedi szervezetének elnöke el-
mondta, valóban folytattak meg-
beszéléseket Barthával a bizott-
sági tagok delegálásáról. Az 

' MDF két tagját valóban delegálta 
a testületekbe, mert jelezték, 
hogy sz-vesen részt vennének a 
bizottságok munkájában. - Sen-
kit sem presszionáltunk - hang-
súlyozta Zakar. 

K.B. 

A Pick közel ötezer forint osztalékot fizet 

Tizenhárommilliárdos 
húsipari beruházás 
A Pick Szeged Rt. tegnap tar-
totta meg évi rendes közgyű-
lését. A társaság konszolidált 
mérlegét 49,2 milliárd forintos 
főösszeggel fogadták el, az adó-
zás előtti eredmény 2,01 mil-
liárd forint. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Pick Szeged Rt. tavalyi, értéke-
sítésből származó nettó árbevéte-
le 67 milliárd forint volt, míg az 
üzemi eredmény 2,3 milliárd fo-
rintot tett ki. A mérlegfőösszeg 
49,2 milliárd, a konszolidált adó-
zás előtti eredmény pedig megha-
ladta a kétmilliárd forintot. A 
közgyűlés az igazgatóság előter-
jesztésének megfelelően részvé-
nyenként 4 ezer 840 forint oszta-

lék kifizetéséről döntött. Az osz-
talékfizetés kezdő napjáról a tár-
saság rendkívüli közleményben 
értesíti részvényeseit, amire vár-
hatóan május folyamán kerül sor. 

Az elmúlt három évben a fő 
tulajdonos Arago Rt. célkitűzé-
seinek megfelelően a Pick cso-
port 13 milliárd forint értékben 
kiemelt beruházási programot 
valósított meg. Ennek utolsó 
nagy fejezete 2003 áprilisában 
zárul majd le a szegedi új hente-
süzemi blokk átadásával, amely-
nek köszönhetően a Pick hen-
tesáru-készítményeket előállító 
kapacitása csaknem megkétsze-
reződik. Megújulhat a cég ter-
mékportfóliója, s 2003 folya-
mán több mint harminc új ter-
mékkel bővülhet. 


