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Az új rektorhelyettesek: Lonovics, Mucsi, Rácz, Dékány, Pukánszkyés Badó 

Szabó Gábor rektor átvette 
az egyetem vezetését 

Szabó Gábor és Mészáros Rezső az átadás-átvétel után. Előttem az utódom... Fotó: Schmidt Andrea 

Folytatás az 1. oldalról 

Az ünnepélyes átadás-átvételi ceremónia 
után Szabó Gábor egy, a Dugonics téri köz-
ponti egyetemi épületet ábrázoló, 1899-ben 
készült metszetet ajándékozott Mészáros Re-
zsőnek. 

Az ünnepség után megtartott sajtótájékoz-
tatón a leköszönt rektor megismételte: utóda 
egyik legfontosabb, legmeghatározóbb felada-
tának azt tartja, hogy folytassa a három éve 
megkezdett egyetemi integrációt. Egyben kér-
te az egyetem tágabb és szűkebb vezetését, 
hogy segítse Szabó Gábort munkájában. A ki-
nevezett rektor, aki 2003. augusztus l-jétől 
2006. június 30-áig irányítja majd a szegedi 
egyetemet, hangsúlyozta: erős csapattal és jó 

értelembe vett menedzserszemlélettel, ami 
tőle nem áll távol, kezdik el a munkát. 

Szabó a tájékoztatón bemutatta a rektorhe-
lyetteseket. Az egyetem rektorának általános 
helyettese lesz Lonovics János egyetemi ta-
nár, a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógy-
szerésztudományi Centrum elnöke, vala-
mint Mucsi Imre egyetemi tanár, a Dél-alföl-
di Agrártudományi Centrum elnöke. A stra-
tégiai rektorhelyettesi posztot Rácz Béla fizi-
kusprofesszor, a tudományos és nemzetközi 
kapcsolatok rektorhelyettesi tisztséget Dé-
kány Imre vegyészprofesszor, akadémikus, 
az oktatási rektorhelyettesi posztot Pu-
kánszky Béla egyetemi docens, a bölcsészet-
tudományi kar dékánhelyettese, a hallgatói 
és közkapcsolatok rektorhelyettesi tisztséget 

Badó Attila egyetemi docens, az állam- és 
jogtudományi kar dékánhelyettese tölti be. 
Megtudtuk: a Szabó Gábor által felkért he-
lyettesek programját a szeptemberben ülése-
ző egyetemi tanács véleményezi majd. 

A tájékoztatón elhangzott, Tráser Ferenc 
marad az SZTE gazdasági és műszaki főigaz-
gatója. Az egyetemi főtitkári posztot Merényi 
Mária tölti be a pályázat lezárultáig. A rektori 
kabinetet Kocsis Eszter vezeti majd, aki eddig 
a rektori hivatal pályázati irodájának főelő-
adója volt. A Szegedi Tudományegyetem saj-
tószóvivői tisztségét Keczer Gabriella egyko-
ri kollégánk, az élelmiszeripari főiskolai kar 
élelmiszer-gazdasági és marketing tanszék-
ének tudományos munkatársa látja el. 

sz. c. sz. 

Menedzselt 
felsőoktatás 
SULYOK ERZSEBET 

Lesz mit tenni a tiszteletre méltó testületnek, az egyetem új aka-
démiai és gazdasági menedzsmentjének. A hagyománytisztelő -
és mi tagadás, némely egységében és dolgában avittasnak tetsző -
intézményről szólva még ennek a divatos kifejezésnek az alkal-
mazása sem bevett. Ám mert ezt használta, rendre, a választási 
kampányában az új rektor - merjük utánozni. És merjünk ál-
modni, igen, mondjuk azt, hogy az autonóm egyetem a követke-
ző években egyszerre tűnik ki hagyománytiszteletével és válto-
zásra való hajlandóságával. 

A földön két lábbal álló realisták már régóta mondják, hogy 
szép-szép ez a mennyiségi diadal, rendben, ez volt a cél, hogy el-
maradásunkat behozva, többen szerezzenek diplomát, mint bár-
mikor eddig, de... Ott tartunk, hogy az érintett korosztályok fele 
egyetemi diplomás - de vajon hol fognak dolgozni ? Megengedhe-
tő-e az a luxus, hogy középfokú szaktudást igénylő foglalkozáso-
kat legfelső fokon képzettek űzzenek ? Vagy ez a legfelső fok csak a 
papíron az? A piac lejjebb valónak értékeli ? Meddig megy az, hogy 
állástalan jogászok legyenek a gyerekekből, a burkoló szakmun-
kásokat meg lasszóval kelljen fogni?Miért jó, ha „kommunikáci-
ós szakemberek" diplomás hada özönlik ki az egyetemről, a vélet-
lenül idetalált tőke pedig Szlovákiából hozza a mérnököt ? 

Szaporíthatnánk a kérdéseket, a vége mindenhogyan az, hogy 
változtatni kell. Legelőbb a képzés szerkezetén. Több fokozatot 
kell szolgáltatni. Módot adva a mindenkori diákoknak, hogy sze-
mélyes és környezeti adottságaik szerint választhassák - nem-
csak a szakmát, hanem a szakmai tudás szintjeit is. Hiszen az 
életen át tartó tanulás, a jelek szerint, nem egy felkapott divatos 
kifejezés, hanem a valóság diktátuma. És ebben rejlik az egyete-
mek egyik fő fejlődési esélye is. A felnőttek szakmai át- és tovább-
képzésében vállalt szerep kiterjesztésében. Amiből következik, 
hogy a módszert is forradalmian át kell alakítani, hiszen az egye-
tem falai nem gumiból vannak. A távoktatás nem holmi fantasz-
tikum, hanem szükségszerű napi gyakorlat lesz az igen közeli jö-
vőben. 

Fürge gazdasági társaságok persze könnyen megelőzhetik a 
lomha intézményeket a szakoktatás sok terepén, de tudvalevő: 
egyedül nem megy. Az is egyetemi fejlődési lehetőség tehát, hogy 
a korábbinál sokkal több szállal-csáppal kell kötődni más intéz-
ményekhez, oktatási és gazdasági szereplőkhöz - az élethez. 

A föntiek: csak egy kis részlet a dolgok hstájából. Számtalan fel-
tétele van a megvalósításuknak. Ezeket kéne előteremteni - tör-
vényhozói és államkincstári segédlettel - a menedzsmentnek. Er-
re mondják pestiesen: nem semmi! 

Az SZDSZ ragaszkodik az elfogadott adótáblához 

Ősszel dől el 
a koalíció sorsa 
Az adócsökkentéssel együtt ja-
vulnia kell az adózási szigornak, 
és szűkülni a kiváltságoknak, je-
lentette ki Kis Zoltán SZDSZ-es 
képviselő szegedi sajtótájékoz-
tatóján. A politikus elmondta 
azt is, pártja ragaszkodik a már 
elfogadott adótáblához. 

- Az SZDSZ parlamenti frakció-
ja végig fegyelmezetten szava-
zott, együttműködött az 
MSZP-vel, amikor a kormány-
programot kellett megszavazni -
mondta Kis Zoltán, az SZDSZ 
országgyűlési képviselője tegnap 
szegedi sajtótájékoztatóján. -
Most azt várjuk el a kormánytól, 
találjon megoldást arra, hogy ér-
vényben maradjon a már meg-
szavazott 2004-es adótábla. A 
környezetvédelmi tárca politikai 

államtitkára hozzátette: pártja ez 
idáig rugalmas volt, de a 2004-es 
adócsökkentéshez ragaszkod-
nak. - A gazdaságélénkítő folya-
matok indukálásához szükség 
van a személyi jövedelemadó 
csökkentésére. Nemcsak az em-
berek várják el ezt a kormánytól, 
hanem a bérfeszültséget is olda-
ná az elfogadott adócsökkentés -
hangsúlyozta Kis Zoltán. 

A képviselő szerint a csökken-
téssel együtt javulnia kell az adó-
zási szigornak és szűkülni a ki-
váltságoknak. 

- Jelen esetben az is elképzel-
hető, hogy a szocialisták felál-
dozzák a koalíciót, de szerintünk 
ez nem lenne kívánatos - jelen-
tette ki a szabad demokrata poli-
tikus. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Magyar Orvosi Kamara a takarékosságról 

A beteg érdeke 
a legfőbb törvény 
A Magyar Köztársaság alkotmá-
nya nem engedi meg a gazdasági 
korlátok közvetlen érvényesíté-
sét a beteggel szemben - ol-
vasható a Magyar Orvosi Ka-
mara közleményében, amit egy 
kormányrendelet tervezete 
kapcsán adott ki. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Magyar Orvosi Kamara legha-
tározottabban visszautasítja az 
„Egészségügyi rendszer korsze-
rűsítésének feladatai" című kor-
mány-elöterjesztés tervezetében 
megtalálható elképzelést, misze-
rint „az orvos etikai kötelességé-
vé válik az erőforrásokkal való 
ésszerű gazdálkodás". A beteg ér-

deke a legfőbb törvény. Az orvos 
legfontosabb kötelessége a beteg 
érdekeinek figyelembe vétele. Az 
orvos kötelessége arra törekedni, 
hogy valamennyi betegét opti-
málisan ellássa az adott gazdasá-
gi feltételek között. Nem lehet 
azonban etikai elvárás, hogy az 
állam által korlátozott gazdasági 
kényszereket saját felelősségére 
érvényesítse. Az érdekvédelmi 
szervezet nem fogadja el, hogy az 
egészségügyi kiadások nemzeti 
össztermékből való részesedésé-
nek aránya 2004-ben csökken-
jen. Annak érdekében, hogy az 
egészségügyi kiadások uniós át-
laga elérhető cél maradjon, tarta-
ni kell a 2003-ban elért 
GDP-aránynövekedés ütemét. 

Hivatalból cserélik a PVC-alapú személyiket 

Üj plasztiklap helyett még újabb 
Kicserélik a 2000. január 1. és július 17. között kiadott, a régi 
könyvecskéhez képest újnak számító személyi igazolványokat, 
mert nem eléggé kopásálló a plasztiklap anyaga. 

Csongrád megyében is elkezdő-
dött a 2000. január 1. és július 
17. között kiadott személyi iga-
zolványok cseréje. Az akkor új-
nak számító plasztiklapos sze-
mélyi okmányokat most azért 
kell bevonni, mert bebizonyoso-
dott, hogy a PVC nem eléggé ko-
pásálló, repedezik, valamint a 
fényképről hiányzik a holog-
ram. 

Az érintetteknek azonban nem 

kell azonnal berohanniuk az ok-
mányirodákba, az ügyfelek érte-
sítést kapnak, mikor válik aktuá-
lissá a „szig" cseréje. Mint ahogy 
azt Kiss Zsuzsannától, a szegedi 
polgármesteri hivatal okmány-
irodájának helyettes vezetőjétől 
megtudtuk, az elkövetkezőkben 
PC-alapú plasztiklapokra váltják 
a korábbi okmányokat. A szemé-
lyiket 2003. december 31 -éig kell 
kicserélni, az érintettek értesíté-

sét az okmányiroda július 3-án 
már elkezdte. 

Eddig 630-an kaptak levelet, az 
összes cserére szoruló, mintegy 4 
ezer személyi okmány gazdáját 
pedig az elkövetkezőkben folya-
matosan értesítik azon lista 
alapján, amelyet a Belügyminisz-
térium Központi Adatfeldolgozó, 
Nyilvántartó és Választási Hiva-
talától kapnak. 

A csere illetékmentes, továbbá 
nem jár sorban állással, egyéb 
procedúrával. A szegedi okmány-
iroda például ügyfélfogadási időn 
kívül, csütörtökönként 8-15 óra 

között várja az ügyfeleket. Az 
érintetteket meghatalmazott is 
képviselheti, az új okmány átvé-
telét aláírással kell igazolni, vala-
mint le kell adni a régit. Aki nem 
tudja otthagyni az okmányt, 
mert az megsemmisült, elve-
szett, kaphat újat, de a történtek-
ről jegyzőkönyvet vesznek fel. 

Az okmányiroda helyettes ve-
zetője külön is felhívja a figyel-
met arra, hogy csak azok jelent-
kezzenek az új személyikért, 
akik már levélben értesítést kap-
uk . 

EK. 

Növelik a létszámot a vásárhelyi laktanyában 

Erősítik a gépesített lövészeket 
A gépesített lövészzászlóaljakat megerősí-
tik, a harckocsikat és az önjáró tüzérséget 
kivonják a vásárhelyi laktanyából. A Ber-
csényi dandárnál szolgálatot teljesítők lét-
száma jelentősen emelkedik majd. A had-
erőreform helyi részleteit a parancsnok he-
lyettese ismertette. 

Célszerű átcsoportosításokat ha júnak végre 
a vásárhelyi dandáron belül, a védelmi felül-
vizsgálati terv szerint. 

- A vásárhelyi dandár összeolvad a debrece-
nivel, a parancsnokság ezt követően Debre-
cenben működik majd - tájékoztatott a rész-
letekről Kovács fózsef ezredes, a vásárhelyi 
Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár 
parancsnokhelyettese. A vásárhelyi alakulat 
az átszervezés után hatékonyabb szervezeti 
felépítésben, a professzionális hadsereg köve-
telményei szerint működik majd. A vásárhe-
lyi gépesített lövészzászlóaljak a helyőrség-
ben maradnak, s őket a tervek szerint meg-
erősítik. 

A jelentős fejlesztés alatt álló vásárhelyi 
laktanya adottságainak kihasználása érdeké-
ben ide települ a szentesi műszaki dandár né-
hány alegysége. 

- Az átszervezést azt is jelenti - fogalma-
zott a parancsnokhelyettes - , hogy a követke-
ző években jelentősen megemelkedik a Ber-

csényi dandárnál szolgálatot teljesítő kato-
nák száma. 

Csütörtökön, a parlament honvédelmi bi-
zottsága táborfalvi ülésén elhangzott, hogy a 
vásárhelyi laktanyából is kivonják a tervek 

szerint megszüntetendő önjáró tüzér- és 
harckocsizó zászlóaljakat. Ezek kiszolgáló 
személyzetét modernebb fegyvernemekre 
képzik át. 

B. K. A. 

Vásárhelyről is kivonják a harckocsikat és az önjáró tüzérséget. Fotó: Tésik Attila 


