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A menedzsment, a professzori kar és az élre törő egyetem 

Az egyetem új rektora párbeszédre készül 

Szabó Gábor: Szeretném megőrizni az egyetem függetlenségét a politikától. Fotó: Karnok Csaba 

A mostanáig megteremtett stabil alapokon tervez 
megfontolt és körültekintő változtatásokat, egy-
szersmind növekvő sebességű fejlesztéseket a 
Szegedi Tudományegyetem (SZTE) április 7-én 
megválasztott rektora, Szabó Gábor egyetemi 
tanár. Mindezt egy felkészült menedzsment irá-
nyításával, de az egyetem valamennyi polgárának 
alkotó közreműködésével képzeli el. 

- Sok új barátja lett az elmúlt két napban 1 
- Úgysem hinne nekem, ha azt mondanám, hogy 

nem. De kérem, higgye el, ezután sem áll szándé-
komban, hogy ilyesféle alapon osztályozzam az 
embereket. Nincsenek előítéleteim és remélem, 
nem is lesznek. Mindazonáltal ismerem a barátai-
mat - őket nekem kell majd felhívnom a hírrel. 

- Már tárgyalt Botka László szegedi polgármes-
terrel. 

- A rektorválasztás után felhívott a Parlament-
ből, gratulált és megbeszéltünk egy találkozót. 
Nem sokat udvariaskodtunk, inkább az egyetem és 
a város közös dolgairól beszéltünk, elsősorban in-
gatlanügyekről, jövőbeli fejlesztésekről. 

- A választás előtt saját bevallása szerint 117 
megbeszélést folytatott; voltak a partnerei között 
politikusoki 

- Nem. A későbbiekben is szeretném megőrizni 
az egyetem függetlenségét a politikától. 

- Szembesült már azzal a véleménnyel, hogy az 
egyetemi professzorok nincsenek oda a gyönyö-
rűségtől, amiért az egyik főiskolai karról került 
az új rektori 

- Került? Megválasztottak. Biztos vagyok abban, 
hogy a választók és sokan mások elolvasták a pá-
lyázatomat. De nem teszek úgy, mintha nem érte-
ném a kérdést, ezért elmondom, hogy engem 
1999-ben az előző köztársasági elnök egyetemi ta-
nárrá nevezett ki. A József Attila Tudományegye-
temre. Mielőtt a miniszter kiírta a rektori pályáza-
tot, kérte az egyetem dékáni tanácsának vélemé-
nyét. A testület több sarkalatos pontot fogalmazott 
meg az integrációval kapcsolatban, de a főiskolai 
karokon dolgozó professzorok jövendő rektori pá-
lyázataival kapcsolatban nem volt polémia. A tu-
dományegyetem főállású egyetemi tanárai pályáz-
hatnak - ez volt és maradt a kiírásban. A pályázato-
kat a minisztérium minősítette és úgy találta, hogy 
mind a hét megfelelt a kiírásban foglalt követelmé-
nyeknek. A kérdés pedig az volt, ki lesz a megfelelő 
vezető a karoknak és az egyetem egészének. Mérle-
gelték ezután a jelöltek személyes kvalitásait, ame-
lyeket a programok és az eddigi, szakmai és vezetői 
teljesítmények alapján lehetett számba venni. Vé-
gül az egyetemi tanács tagjai meghozták döntésü-
ket. 

- Hogyan tervezi az együttműködést a profesz-
szori karral 1 

- Nagyon sokat várok az újonnan létrehozandó 
egyetemi professzori fórumtól. A professzorok által 
képviselt tudományos iskolák, kiválósági közpon-
tok biztosítják a Szegedi Tudományegyetem és az 
itt szerzett diploma minőségét. Ez a fórum a rend-
szeres párbeszéd helye lesz. A professzorokat folya-
matosan tájékoztatja az egyetemet irányító akadé-
miai és gazdasági menedzsment a képzés-fejlesz-
tésről, a tudományos és művészeti alkotó tevé-

. A 

tok egységesen az EU mellett tet-
ték le voksukat, így azokat a ma-
gyarokat, akik szombaton nem-
mel szavaznak, senki sem képvi-
seli. Erre vállalkozik a mozga-
lom, illetve a Magyarországért 
Párt, amelynek szegedi aktivistái 
terjesztették a szórólapokat. A 
szervezet egyébként adományok-
ból fedezte az 1 millió 300 ezer 
szórólap kinyomtatásának költ-
ségét. A Szegeden is felbukkant 
röplapot 100 ezer példányban 
készítették el. 

A mozgalom egyébként április 
10-én, Budapesten, a Kossuth té-
ren tart nagygyűlést, amelyen az 
EU elleni érveiket ismertetik. Ta-
kács András figyelmeztetett: az 
EU csatlakozást követően alkot-
mányos válságba kerülhet Ma-
gyarország. 

A szórólapok megjelenésével 
kapcsolatban 7hczakov Szilvá-
na, a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság szóvivője el-
mondta, a röplapok terjesztése 
nem ütközik semmiféle szabály-
ba. Az EU népszavazási kam-
pánnyal kapcsolatban eddig 
semmiféle törvénytelenséget 
nem tapasztalt a rendőrség - tud-
tuk meg. 

K. B. 

kenységről, a kutatásfejlesztési és innovációs folya-
matokról. És mindezekről visszacsatolást várunk. 
A professzori és tanári kar tagjai a tudományos hát-
terük, a hazai és nemzetközi kapcsolataik révén 
markáns képviselői és alakítói az egyetemnek és 
annak az európai tudományos térnek, amelyben az 
egyetem létezik. Ha ők nem állnak az egyetemi cé-
lok mellé, akkor ezek nem valósulhatnak meg. 
Mindazonáltal mind a 6700 dolgozó és mind a 30 

Az Európai Unió nem lufi. Csak bírni kell tüdővel. 

Európai uniós tantermet avattak tegnap Sze-
geden, a Kodály Téri Altalános Iskolában. 

- Egy osztályteremből alakítottuk ki az európai 
uniós tantermet - mondta Tóth Dezső iskolaigaz-
gató, majd hozzátette: egy pályázat kapcsán az eu-
róval kezdtek el „foglalkozni", s úgy gondolták, ha 
már az EU közös valutáját behatóbban vizsgálják, 
akkor érdemes magáról az unióról is mélyrehatóbb 
ismeretekkel felvértezni a diákokat. Az iskolaigaz-
gató közölte: diákok és pedagógusok közös munká-
ja az átadott tanterem. 

A szegedi Európai Uniós Információs Központ 

ezer hallgató koncentrált támogatására szükség 
lesz, és ezt komolyan gondolom. Ha patetikusan 
hangzik, akkor is kimondom: fontos, hogy az egye-
tem minden munkatársának, a portástól az akadé-
mikusig, az elsőévestől a doktorandusz hallgatóig, 
ezért a tudásközpontért dobogjon a szíve. Fontos, 
hogy az egyetem valamennyi polgára részt vegyen 
az alkotó folyamatban, és hogy ez rangot, méltósá-
got jelentsen. Ennek külső megjelenítésére is töre-
kedni fogunk, erősíteni igyekszünk a sokszínű in-
tézmény egységét. 

- Az elődintézményekben, a nagy hagyományú 
egyetemeken szokatlan, hogy a rektor mene-
dzser. Mit jelent az SZTE menedzserszemléletű 
irányítása 1 

- Az akadémiai menedzsment tagja lesz a négy 
funkcionáhs rektorhelyettes, az orvos- és gyógysze-
résztudományi, az agrártudományi centrum elnö-
kei és a karok vezetői. A gazdasági-műszaki főigaz-
gató és az egyetemi főtitkár alkotja a gazdasági és 
igazgatási menedzsmentet. Ennek a csapatnak a 
döntések előkészítésében megfelelő stratégiai tes-
tületek, igazgatóságok segítenek. Beszéltem már a 
professzori fórumról; mellette működik az a Társa-
dalmi Tanács, amely a gazdasági élet meghatározó 
személyiségeiből áll. Ők a gyakorlatias szemléletet 
képviselik. Terveim szerint a jövőben markánsab-
ban lesznek jelen az egyetemi közéletben. A dön-
téshozók az akadémiai menedzsment tagjai, akik-
nek szárnyaló elképzeléseit a gazdasági menedzs-
ment által képviselt financiális szigor fékezi. Vi-
szont az elhatározott elképzeléseket ez utóbbiak 
kötelesek végigvinni, levezényelni. Ez azt is jelenti, 
hogy nem kell majd a professzoroknak időrabló 
dolgokkal foglalkozni. 

- Most az ország legjobb négy egyeteme között 
emlegetik a szegedit. Három év múlva 1 

- Azt kérdezi, szerintem hányadik lesz ebben a 
rangos sorban? Versenyző vagyok, nemcsak amikor 
sportolok, hanem akkor is, amikor a munkámat 
végzem. Megszoktam, hogy a mércét mindig ma-
gasra kell állítani. Bízom benne, hogy a minőségi 
mérce szerint Magyarországon az első lesz a szege-
di egyetem - és mint tudja, a kampánynak vége 
van, ezt megválasztott rektorként, felelősséggel 
mondom. Azért tehetem, mert az elmúlt három év 
erőgyűjtése után stabil alapokon folytatódhat a kö-
vetkező három évben az integráció folyamata. Ez 
megfontolt, körültekintő lépéseket jelent, de nö-
vekvő sebességű fejlesztéseket is. Változtatásokat, 
amelyek végrehajtásában azonban az egyik legfőbb 
szempont, hogy az egyetem munkahelymegtartó 
képessége stabil legyen. Ez hozzásegíti a Szegedi 
Tudományegyetemet ahhoz, hogy továbbra is az 
élenjáró egyetemek között tartsák számon, itthon 
és Európában egyaránt. 

SULYOK ERZSÉBET 

Fotó: Schmidt Andrea 

munkatársai zászlókkal, térképekkel segítették az 
EU-tanterem dekorációját, emellett a diákok az 
internet segítségével nagyon sok hasznos infor-
mációt töltöttek le, s ezek szintén bekerültek a 
ter; íbe. 

- Csatlakozásunk után még jobban felértékelő-
dik ez a terem - magyarázta Tóth Dezső. - Fontos, 
hogy a gyermekek minél hamarabb, minél több is-
meretet szerezzenek meg arról a közösségről, 
amelynek hazánk hamarosan tagja lesz. Elég sokat 
tudnak már róla, de lesz még munkánk bőven -
mondta végül az iskola igazgatója. 

G. SZ. L. 

A Magyarországért Párt a nemmel szavazókat képviselné 

Szórólappal az unió ellen 
Szegeden aktivisták terjesztik a 
Szabad Magyarországért Moz-
galom szórólapjait. A szervezet 
szerint senki nem képviseli a 
szombati népszavazáson a nem-
mel voksolók érdekeit. 

Eddig csaknem másfél millió 
szórólapot készített és terjesz-
tett országszerte a Szabad Ma-

gyarországért Mozgalom. Teg-
nap Szegeden, a Rákóczi téren 
több száz szórólap hevert a me-
gyei önkormányzat épülete 
előtt. A Magyarországért Pártot 
népszerűsítő kiadvány hírül ad-
ja: az EU-ban nyugati árakra és 
keleti bérekre számíthatunk, az 
EU-ból százezer számra jönnek 
a muzulmánok Magyarországra 

munkát vállalni, és földönfu 
vá válik másfélmillió vidéki e: 
ber. 

- Nem az a célunk elsősorb; 
hogy az EU elleni szavazá: 
buzdítsuk az embereket - mor 
ta kérdésünkre Takács András 
Szabad Magyarországért Mozj 
lom koordinációs bizottságán 
elnöke szerint a parlamenti p 

A szegedi Rákóczi teret tegnap beborították az EU ellenes röp-
l a p o k . Fotó: Miskolcri Róbert 

EU-tanterem a Kodályban 


