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„Ha nem lennének hallgatók,
szedhetnénk a sátorfánkat!"
-A végzettségéből ítélve Ön eléggé reál mondani, hogy a gazdasági vezetők
nem nagyon tudnak engem megvebeállítottságú.
zetni. Ha nem is tudom olyan precí- Igen. A Műszaki Egyetemen vé- zen a dolgokat, azért át tudom látni a
geztem Moszkvában. Ott jártam öt gazdasági kérdéseket. A szüleim is
évig egyetemre, élelmiszeripari gé- reál beállítottságúak. A néhai édespészmérnök vagyok. Aztán amikor apám technika-orosz szakos tanár
visszatértem Magyarországra, rögtön volt, de semmi köze az ő orosz szak- Önt mindig mindenki közvetlenül utol itt a Főiskolán kezdtem el dolgozni, jához, hogy én a Szovjetunióba ketudja érni a 650l-es melléken? Nincs valamint nagyon gyorsan beiratkoz- rültem tanulni. Véletlen ez a pályapéldául titkárnője, aki megszűrné a beje- tam a Budapesti Műszaki Egyetemre választás. Valójában orvos szerettem
és ott lettem gazdasági mérnök. volna lenni, abból is a legnehezebb
lentkezőket?
Mind a kettő reál beállítottságot fel- szakmát, a sebészetet akartam vá- V a n titkárnőm, akinek a melléke tételez. így aztán miután van egy kis lasztani. De nem volt elég bátorsá6003. De én egy olyan intézmény- gazdasági beütésem a másoddiplo- gom a felvételit megpróbálni. A fizinek vagyok a főigazgatója, akinek az mám miatt, viccesen azt szoktam ka még jól is ment, de a biológiával
nem voltam úgy kibékülve. így
ajtaja nyitva áll mindenki előtt.
aztán a műszaki pályát válaszLegyen az kolléga, legyen az
tottam. Az eredeti kérdésre
kívülről telefonáló. Nem egy
visszatérve minden szinten
titkos intézménynek vagyok a
ilyen reál beállítottságú vagyok.
vezetője. Ráadásul két héttel
Még talán a magánéletem is
ezelőtt megválasztottak az
ilyen reális és jól kiszámítható
Agrártudományi Centrum ellépésekből áll. Ott nem mindig
nökévé, és ez egyben rektortudok persze pontos döntéseket
helvettességet is jelent. A rekhozni, hiszen az emberi tulajtor úr egyből feladatot is adott.
donságokat abszolút reál aggyal
Én lennék majd a Szegedi
nem mindig lehet megjósolni,
Tudományegyetem Gazdasági
és megítélni. De ezt jól látja.
és Közkapcsolatokért felelős
Szeretem a pontos, precíz, gyors
rektorhelyettese. Egy közkaphatározott munkát.
csolatokért felelős rektorhelyettes telefonja teljesen nyitott
kell,
hogy
legyen
-De ez nem mindig megvalósítmindenki számára. Tehát neható. ..
kem kell majd koordinálni az
egyetem és a vállalkozói, ipari
- Főleg ha az ember olyan társaszféra kapcsolatát. Ennyi az
ságban van. Bár én szeretek
egész magyarázata.
hosszan és sokat, illetőleg értBeszélgetés Dr. Szabó Gáborral,
a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai kar főigazgatójával, aki a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyetteseként menedzseli a szegedi
felsőoktatást, közben pedig bejárja az egész világot.
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Ha telefonon szeretnél érdeklődni
beadott pályázataid, vagy más
problémád felöl, akkor a következő
számokat hívd az Universitason belülről (ha a városból telefonálsz, akkor 54-et tárcsázz a számok elé)
Iroda 4132, BTK 4133, GTK 4677,
T T K 4233, ÁJTK 4208.
A Bölcsészkaron megismételt Hallgatói Önkormányzati és Intézeti
Tanácsi választásokra kerül sor.
Időpontja és helye: 2000. február
15-től 9-16 óráig a II. emeleti lépcsőfordulóban.
A négy karon a szorgalmi időszak
január 31-től május 12-ig tart.
A volt JATÉ-s karokat a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Tanácsában egy-egy hallgató képviseli: Imreh Szabolcs GTK, Kléger
Viktor ÁJTK, Magyar Roland BTK
és Németh Lénárd T T K .
IKONÉI
Az új adatfeldolgozási és ösztöndíjátutalási rendszerre történő átállás
sok időt vesz igénybe, ezért hozzávetőlegesen február 20-án kerül
folyósításra az ösztöndíj, természetesen mindenkinek a bankszámlájára. Márciusra azonban helyre áll a
régi rend, és mindig hónap elején
utaljuk az ösztöndíjakat.
Kiírásra került a február havi eseti
szociális támogatás. Az igénylőlapokat a portán elhelyezett mappában
találjátok meg.

egyeteme
lényegesen fegyelmezettebb és poroszosabb rendben oktattak bennünket. Mi jó értelemben tartottunk a
tanárainktól. Nekem nagyon jó iskoláim voltak, akár az alapfokú, akár a
középfokú iskolákat értem ezalatt.
Egyszer történt, hogy egy szünetben
az osztályfőnököm bejött a mi negyedik A osztályunkba - ez egy angol tagozatos osztály volt - nagy
hangzavar és rendetlenség fogadta,
és én nem nagyon szerettem már akkor sem, ha megszidnak. Megütötte
a fülemet, hogy valami olyasmit
mond az osztályfőnök, hogy lehet
külföldre menni tanulni, és hogy
mentsem, ami menthető, mert nagyon szigorúan nézett rám, úgy mint
egy renitenskedő, tőlem szokatlan
viselkedést produkáló diákra, azzal
vágtam ki magam, hogy tanár úr mi
akkor szeretnénk jelentkezni erre a
külföldi lehetőségre. Akivel éppen
rosszalkodtam a padtársam volt,
mondtam neki, hogy akkor te is
szálljál be ebbe szépen, hátha így
megússzuk a fenyítést. így indult a
dolog. A téli szünet után felvételiztünk. A szüleim megítélése szerint
az
én pechemre, én utólag úgy íté- Ebbe az erősen reál beállítottságba belem meg, hogy szerencsés módon
lefér a romantika?
felvettek. Mivel egy más ország, más
megismerője
lehettem.
- Szerintem az erősen reál beállított- kultúra
ságú emberek nagyon romantikusak. Még akkor is, ha ehhez a SzovjetuniHiszen hiányzik a napi munkájukból óhoz rengeteg politikai felhang fűez az emelkedett szenvedélyes világ, ződött és fűződik. Természetesen johiszen mindent nagyon mérnöki pon- gosan. De mindig azt szoktam
tossággal próbálnak kiszámolni. Ter- mondani, hogy ott jó iskoláim volmészetesen én egy nagyon romanti- tak, hiszen egy nagyon speciális, akkus egyéniség vagyok, akármilyen kor még Magyarországon nem műnem a munkámmal kapcsolatos terü- velt élelmiszeripari gépészmérnöki
leten. A zenében is a romantikus ze- szakot választottam. A politikai tárnét, a könnyűzenében is inkább a fül- gyakat leszámítva teljesen reál tanbemászó dallamokat kedvelem. így tárgyakat tanultam. Nagyon felvilávan egyensúlyban az én lelki világom. gosult és képzett professzoraim
voltak. így aztán soha nem titkoltam
és soha nem szégyenlettem, hogy az
- Visszatérve az életpályájára, a Szoviskoláimat Moszkvának egy jó nevű
jetunióba hogyan keveredett ki?
intézményében végeztem, sőt a tudományos fokozatomat is ott szerez- Ez egy diákcsínynek az eredmétem meg később.
nye lett. Mikor középiskolába jártam
hetően rövid mondatokkal érvelni.
Ha parttalan a tárgyalás, akkor néha
picit még a türelmemet is elveszítem, talán még a hangomat is felemelem. De arra mindig ügyelek,
hogy ne sértsek meg embereket,
vagy ha megsértek, mert ez óhatatlanul előfordul, akkor vagy nagyon rövid időn belül, még az érvelés végén
elnézést kérek, vagy ha leülepedtek
bennem a gondolatok, újra előveszem magamban a kérdést, mert
nem szeretem ha haragszanak rám,
és én sem szeretek haragudni senkire. Ez a reál agy segít abban, hogy
utólag is reálisan átgondoljam a dolgokat, és ha néha az érzelmeim elragadnak is, az mindig valaminek az
érdekében van. így aztán sikerülnek
a döntéseim is. Úgy érzem, a környezetemben elfogadnak, és már kezdik megszokni a stílusomat. Hiszen
már lassan tíz éve ilyen modern szóval élve menedzseri feladatokat látok el itt a Főiskolán, és most már az
Egyetemen is. Nem látom hátrányát
annak, hogy én erősen reál beállítottságú ember vagyok.

A iövő^re^rajl egyeteme
- Milyen volt Moszkvában a diákélet?
- Mozgalmas, de nem olyan mint itt
Magyarországon. Azt szoktam mondani, hogy a 18 és a 23 év közötti korom kimaradt az életemből. Például
23 éves koromban kerültem először
diszkóba. De azt hiszem utoljára is,
mert különösképpen nem ragadott
meg. Lehet, hogy az az öt év sokat
számított. De a kollégiumi élet nagyon intenzív volt. Ha jól emlékszem 62 országból tanultak abban az
időben azon az egyetemen. Volt egy
nemzetközi diákszervezet, és így
szinte minden hétre jutott valamilyen nemzeti bemutatkozás. Mi is
bemutatkoztunk. Volt egy évfolyamtársam, aki nagyon jól táncolt, ezért
megpróbáltuk bemutatni a magyar
népi táncot, a mi nagyon amatőr szintünkön. Moszkvában abban az időben majdnem 3 ezer magyar diák tanult, úgyhogy nagyon sokan voltunk.
Azért abban az időben egy külföldinek bizonyos privilégiumai voltak
ott. Nekünk például szolgálati útlevelünk volt, és ezzel az okmánnyal
bizony számos nagyon rangos helyre
el tudtunk jutni. Például a színházakba soron kívül kaptunk jegyet.
Emlékszem rá, Mona Lisa képét
pont akkor hordozták körbe a világon, és szegény orosz csoporttársaim
napokat aludtak a jegyiroda előtt sorban állva, hogy megnézhessék, mi
pedig - így utólag bántja is a lelkiismeretemet - fogtuk a barna színű útlevelünket, odamentünk a pénztárhoz és azonnal kaptunk jegyet.
Nagyon jól megvoltam az orosz évfolyamtársaimmal, csoporttársaimmal.
Ma már rosszul hangzik egy picit a
politikai összezördülés miatt, de volt
egy csecsen évfolyamtársam, akivel
állandóan összekevertek. Nagyon
hasonlítottunk egymáshoz. Aztán
egy történész barátom kiderítette,
hogy vannak valamiféle rokoni szálaink ehhez a népcsoporthoz. Mindenestre ez egy nagyon szigorú egyetem
volt, nagyon sokat kellett tanulni.

mérnöki fakultás miatt nagyon sokat
kellett rajzolnunk. A diákjaimnak,
akiket szintén mérnöki tudományokra tanítok, mindig azt szoktam
mondani, hogy uraim, önök nincsenek itt megterhelve, nem lógnak kocsányon a szemeik. Nekünk bizony
kocsánvon lógtak a szemeink olyan
sok feladat volt. Más rendszerben is
oktattak bennünket, például gyakori
volt a beszámoló. A középiskolás tanulási módtól annyiban különbözőt,
hogy nem nap mint nap kellett upto-date készültségi fokon lennünk,
de azért nagyon keményen számon
kértek bennünket, így aztán a vizsgaidőszak sokkal könnyebb volt. Én jól
éreztem magam. Az első évet leszámítva, mert nagyon nehéz volt adaptálódni az ottani viszonyokhoz,
nyelvi problémáim is voltak természetesen, meg aztán óriási kulturális
különbségek nyílván. De fiatalok
voltunk, és hamar felvettük ezt a ritmust, és nekem csak kellemes élményeim vannak erről az időszakról.
- Gondolom az orosz nyelvvel nincsenek
a mai napig gondjai.
- Ez érdekes. 1976-ban végeztem,
lassan negyedszázados a diplomám.
Évekig nem volt otthon a televíziómban orosz adóm, egy pár hónapja
megjelent egy. Nem vagyok egy nagy
tévézős, olyan tévézős vagyok, aki állandóan kapcsolgatja a készüléket,
nem jó velem tévét nézni, és egyszer
csak bejött az orosz televízió adása.
Továbbra is jól értem az orosz nyelvet. Ez olyan lehet, mint a korcsolyázás vagy a síelés. Az ember egyszer
megtanulja, ha nem gyakorolja, akkor
is előjönnek a tudás elemei.
A Rothary Klub tagja vagyok itt Szegeden, és vannak ilyen karácsonyi
bor-akciók, épp a mostani karácsonykor egy orosz hangra lettem figyelmes. Azonnal odamentem hozzá, amikor elkezdtünk beszélgetni először
(folytatás a VI. oldalon)
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Minden ellenkező híreszteléssel
szemben továbbra is látogatható az
éjszakai uszoda, a megszokott nyitvatartási időben diákigazolványa
felmutatásával bármelyikötök lubickolhat kedvére.
Az új diákigazolvány megérkezéséig és kiosztásáig a régi igazolvány
bemutatásával továbbra is látogatható a Filharmónia összes rendezvénye.
JJUOTU
A Főépület Dísztermében február
22-én, kedden délután Küldöttgyűlés lesz. Küldöttek! Figyeljétek a
plakátokat!
A szociális támogatás és a kiemelt
ösztöndíj leadási határideje végzős
hallgatók számára: február 25. délután 2 óra.
A szakdolgozatok leadási határideje
március 31.
A „Kiváló tanárjelölt" és a „Jó tanuló, jó sportoló" pályázatok beadási
határideje március 31.
A tavaszi szünet ez évben kissé
kurtára sikeredett, március 30-tól
április l-ig tart.
A Főépületben, a portásfülke fölött, a falra felfüggesztett elektronikus hirdetőtáblán folyamatos frissítés mellett lesznek olvashatóak a
legfontosabb aktuális hírek, tudnivalók.
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Újfajta hallgatói mozgalom van kialakulóban"
Beszélgetés Balog Krisztával, a Szegedi Tudományegyetem
doktoranduszainak képviselőjével
- Miként kerültél kapcsolatba a hallgatói mozgalommal?

- Honnan kerültél Szegedre, és miért a
JATE TTK-t választottad?
- Székesfehérváron születtem, oda
jártam középiskolába is. Nagyon
szerettem a matematikát, ezért választottam a matematikus szakot.
Imádom a nyüzsgést, de Budapest
túl nagy számomra. Bár 18 éves koromig csak egyszer jártam Szegeden, szimpatikussá vált számomra a
város. Érdeklődési körömből fakadóan a JATE Természettudományi
Karát választottam, és így, nyolc év
távlatából ezt egyáltalán nem bántam meg. Kedvelem ezt a várost, és
most már sokkal inkább otthon érzem magam itt, mint Fehérváron,
ahol 18 évig éltem.
- Hogyan teltek diákéveid?
- Nagyon jól. A tanulás is jól ment,
így diplomázás után kézenfekvő
volt, hogy felvételizzek doktorandusznak. Jelenleg harmadéves vagyok a Bolyai Intézetben.

- Graduális hallgató koromban soha nem voltam hökös, de mindig
közel álltam hozzá. Már elsős koromban személyes ismeretséget
kötöttem
jó
néhány
akkori
hökössel, sokak közülük a hallgatói
mozgalom elindítói voltak. Aztán a
HOK-el való viszonyom még szorosabbá vált mostani vőlegényem
által, aki nem sokkal megismerkedésünk után kezdett el ott tevékenykedni, és jelenleg is ott dolgozik. így amikor doktorandusz
lettem, automatikusan egyfajta
összekötő szerep hárult rám: doktorandusz-társaim gyakran megkerestek, mert járatossá váltam az
őket érintő kérdésekben, valamint
a HŐK is hozzám fordult, ha a
doktorandusztársadalommal kapcsolatban felmerült valami, mert
engem ismertek. Ez a helyzet nőtte ki magát odáig, hogy jelenleg a
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának és az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat Ügyvivő
Testületének is tagja vagyok.
- Milyennek ítéled a frissen megalakult
egyetem hallgatói önkormányzatát?
- Véleményem szerint nagyon jó
csapat jött össze, olyanokból, akik
hajlandóak dolgozni a nagy Egyetemért. A kezdeti belső ellentéteken, problémákon felülemelkedve
olyan kompromisszumok születtek,
melyek egy kiegyensúlyozott és
botrányoktól mentes Egyetemi
HÖK működését garantálják, és ez
szerintem nagy szó. Újfajta hallgatói mozgalom van kialakulóban,

ahol az érdekképviseletre helyeződik a hangsúly, a szolgáltatások helyett. Talán ez is hozzájárul ahhoz,
hogy a személyi ellentétek, viaskodások helyett a munka kerüljön
előtérbe, és ezáltal helyreáll a hallgatóknak a HÖK-be vetett bizalma. Sok múlik azonban majd az
újakon: az integrációs munkákban
résztvevők közül sokan végzünk az
idén.
- Mit tartasz legfontosabb feladatodnak?
- Mint doktorandusz képviselő,
nem csak a szűk PhD-s réteg érdekeinek képviseletét tartom fontosnak, hiszen a jövő Egyetemének
oktatói többnyire közülünk kerülnek ki, és egyáltalán nem mindegy,
hogy 5-10, vagy akár 30 év múlva
milyen egyetemen dolgozhatunk.
Az egyes hallgatókra gondolva sokukban a jövő doktoranduszát látom, így érthető, hogy minden, a
hallgatókat bármilyen szinten érintő kérdés érdekel és foglalkoztat.
Döbör András
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Növekszik a felvehető hallgatók száma!
Kiéleződik a felvételizőkért folytatott versengés
A z idei felvételi rendszer több újdonsággal is szolgál. Szeptembertől a tavalyinál 1500-zal több hallgatót, összesen 43 500-at vesznek
fel az államilag
finanszírozott
nappali alapképzésre, valamint
egységesen bevezetik a 120 pontos felvételi rendszert. A z érettségi előtt álló fiatalokért pedig, egyre nagyobb küzdelem kezdődik
az integrálódott felsőoktatási intézmények között.
2000 szeptemberétől, a nappali
tagozatos, államilag finanszírozott
képzési formában az elmúlt éveknél
1500-zal többet, összesen 43 500
hallgatót vesznek fel. Ez a szám három év óta most változott először.
Az esti és levelezős hallgatók kilencezren maradnak, a felsőfokú szakképzésben résztvevők számát ezerrel, 2500-ra növelték.
Réffy József, az Oktatási Minisztérium osztályvezetője kérdésünkre
elmondta: a létszámnövelést a költségvetés OM-nak juttatott kerete
tette lehetővé. Az új, 1500 férőhelyet
az előre felmért igények szerint alakították ki, és osztották el az egyetemek és főiskolák között.
Magyarországon a felsőfokú képzésben résztvevők számaránya a kilencvenes évek elején még 11-12%
volt, s ezzel Európában az utolsó
előtti helyet foglaltuk el. Mára ez a
mutató 27%-ra emelkedett, de a minisztérium további emelést tervez.
A hosszú távú cél 2005-re, egy 50%os arány elérése, ami az európai viszonyokat tekintve is jelentős, hiszen Angliában 35%, Finnországban
pedig 65%-os ez a mutató - jegyezte
meg Réffy József.
Az idei felvételi rendszer újdonsága, hogy az OM kérésére a felsőok-

tatási intézmények az
egységes, 120 pontos
felvételi rendszert vezetik be, hogy a tárca
könnyebben tudja felmérni a felvételi teljesítményeket.
Az elmúlt években
egyre több fiatal adja be
jelentkezési lapját valamilyen egyetemre, főiskolára. A tandíj eltörlésével 8%-kal megnőtt a
jelentkezők
száma.
A felvételi igények így
is jóval meghaladják az
állam által támogatott
alapképzések számát.
A túljelentkezés a legtöbb helyen általános
jelenség főként az orvosi, jogi és közgazdász
szakokon, valamint az informatikai
képzésben jelentős, néhol 8-szoros.
Ezen a helyzeten segít a költségtérítéses képzés bevezetése. Bár erre a
formára ugyanannyi hallgató jelentkezhet, mint az államilag finanszírozottra, a felvételi keret a magas költségek miatt azonban nem telik be,
pedig az intézmények a felvételi
ponthatárokból 10%-ot engednek a
költségtérítéses jelentkezőknek.
A tanulás növekvő terheit a 2001
szeptemberétől felmenő jelleggel
bevezetésre kerülő diákhitel könynvítheti meg. A minisztérium azonban még tökéletesíti a rendszert.
Megfigyelve a demográfiai mutatókat, látható, hogy fele annyi középiskolás van, mint néhány ével ezelőtt,
s így nyilvánvalóvá válik, hogy négyöt év múlva fele annyian jelentkeznek a felsőfokú intézményekbe, de
ugyanannyi intézmény marad, csak
más struktúrát vett fel. A felvételiző-

kért való verseny nagyon ki fog éleződni. Az egyetemek, főiskolák egyre fontosabb feladatává válik a leendő hallgatók megnyerése. Ennek
érdekében egyre jobban kialakul
a felsőoktatásban a marketing-stratégia. A legújabb felvételi tájékoztatóban már találkozhatunk a felsőfokú
intézmények rövid bemutatkozásával. Mészáros Rezső a Szegedi Tudományegyetem rektora szerint: csak
akkor tudják a hallgatókat megnyerni, ha az egyetemnek kiváló, tudós
tanárai vannak, mert akkor ez az érték a diplomában is megjelenik, és
ahogy Nyugat-Európához csatlakozunk, a diploma minősége egyre inkább fontossá válik. A jövő magyar
felsőoktatását a következő tíz évben
az oktatói állomány minősége fogja
differenciálni - tette hozzá Mészáros
Rezső.
Görög Zsolt

VI
(folytatás a IV. oldalról)
angol-orosz keveréket használtunk,
és minél jobban belemerültünk a beszélgetésbe, annál folyékonyabban
beszéltem oroszul. Érdekes ez a
nyelvtudás. Bármit el tudok olvasni, le
tudok fordítani, és ezek szerint az élő
nyelvet is még egész jól megértem.
- A Budapesti Műszaki Egyetemen már
könnyebb lehetett az élete.
- Tulajdonképpen azért mentem oda
tanulni, mert a szakmai terminológiát erősen oroszul ismertem. Az első
előadásaimra is úgy emlékszem viszsza, hogy bizony keveredett az orosz
kifejezéskészlet a magyarral. Elég
sokat kellett készülnöm rájuk, utánanéznem dolgoknak, a szakkifejezések elég nehezen mentek. Dehát
legalább az első diákjaim egy-két
orosz terminus technikust megjegyeztek. A Műegyetemre is részben
azért iratkoztam be, hogy a magyar
terminológiát, a magyar előadási
technikát ellesem a tanáraimtól, és
egy pici szakmai pluszt is kaptam azzal, hogy gazdasági jellegű ismereteket szereztem. Akkor nem vettem
olyan nagy hasznát, de ma rektorhelyettesként, főigazgatóként már
igen. Egy műszaki ember a gazdasági szemléletet, nyelvezetet elég ne-

hezen tudja megtanulni, ha van neki
egy kis beütése, akkor könnyen túljut ezeken a nehézségeken.
- Igaz, az hogy a magyar lányok a legszebbek a világon?
- T é n y l e g a magyar lányok a legszebbek. Nekem orosz barátnőm a
klasszikus értelemben nem volt. Voltak nagyon kellemes orosz csoporttársaim, kapcsolataim, de abszolút
a tanulás és az együttlétnek a szintjén. Érdekes módon a kelet-német,
a cseh és szlovák lányok versenyeztek a magyar lányokkal. Nagyon kevés magyar lány volt egyébként kint
a Szovjetunióban. Azért ez egy embertpróbáló vállalkozás volt, még akkor is, ha fiatalokról van szó. Azért lányoknak nagyon nehéz volt ezt
a fajta távollétet megszokni. Nem
szégyenlem bevallani, édesanyám
a mai napig őrzi a leveleket, amiket
haza írtam. A honvágy óriási volt az
első évben. Bármennyire - már a méretemnél fogva - is egy keménykötésű pacák vagyok, aki sportolt egész
életében, és nem ijed meg a saját árnyékától, ez a majdnem 2 ezer km távolság, és az hogy nem tudsz hazamenni, csak félévente egyszer és azt
sem karácsonykor, hanem január végén, ez egy nagyon nyomasztó élmény. Ez az egy tossz emlékem van,
hogy öt évig egyetlen egy karácsonyt
sem tölthettem a családommal.
Emlékszem, hogy a leges legutolsó
vizsgám 1975. december 24-én volt.
Nagyon furcsa volt, hogy itthon éppen gyertyát gyújtanak. így aztán,
hogy úgy mondjam facéran kerültem
vissza Magyarországra, és természetesen magyar lány lett a feleségem.
De tényleg a magyar lányok a legszebbek. Erre van egy történetem,
néhány évvel ezelőtt Izraelben voltam, ahol a vendéglátóm jól beszélt
magyarul. Mondtam neki, hogy azért
az izraeli lányok nagyon szépek, feketék, hosszú hajúak, nagyon diszkréten öltöznek, és ezért a szépségük
vetekszik a magyar lányokéval. O vi-

lágosított fel, hogy az ember megszokja a környezetében az embertársait. Tehát lehet, hogy nem a magyar
lányok a legszebbek, de a magyar
embernek biztos, hogy azok. Hozzászokik ehhez a karakterhez, és ezekhez a vonásokhoz. Nagyon sok helyen jártam a világban, Amerikától
Ausztrián keresztül szinte mindenhol
jártam, de most is azt mondom, hogy
a magyar lányoknak nincsen párja.
Az izraeli lányoknál egy kicsit megroggyantam, de ez a barátom felvilágosított, hogy az izraeli lányokban
van egy olyan keveredés, zsidó és
arab keveredése, amelyben tényleg
felfedezhető egy magyar karakterhez
hasonló tulajdonság. De aztán megnyugtatott, hogy te haza fogsz menni
és ez csak egy élmény marad. Ezen
az egy helyen roggyantam meg a világon, de azóta is állítom, hogy párját
ritkító szépség a magyar női nem.
- Ön nagy világjáró hírében áll.
- Egy világjáró vagyok, egyrészt
ugye a felnőtt életemet világjáróként
kezdtem. Akkor mentem életemben
először külföldre, amikor elindult
velem a vonat 18 évesen Kijev felé a
nyelvi tanfolyamra az egyetem előtt.
Aztán amikor visszajöttem Magyarországra, a régi rendszerben még
nem voltak ekkora lehetőségek, de a
rendszerváltás hajnalán volt egy nagy
világbanki project, amelyben a mi főiskolánk is részt vett. így 1988-89 óta
egyfolytában járom a világot, úgy is
mint a főiskola vezetője, úgyis mint
ismert kutató, sok külföldi konferencián voltam sok európai és Európán
kívüli intézményben. Aztán egy ideig a Szegedi Tejipari Részvénytársaság igazgatótanácsának az elnöke
voltam, és ilyen minőségemben kétszer is eljutottam Amerikába, egyszer pedig mint a magyar felsőoktatásban dolgozó menedzser jártam
Feaningsben, egy nagyon érdekes
tanulmányúton. Nyílván a főiskola
kapcsolatai révén Németországba,
Hollandiába, Angliába számtalanszor

VII
leg nagy irodám van, de a székem
nincs elkopva a sok üléstől. Minden
feladat számomra kihívás. Nagyon félek a rutintól. Fel szoktam éjszaka arra riadni, hogy a főiskola leállt, sok
benne a rutin, újítani kellene. A kollégáim szokták mondani, hogy ötletekben nálam nincs hiány, csak győzzék azt megvalósítani velem együtt.
Nem keresem ezeket az új feladatokat, de valahogy mindig megtalálnak.
Azt hiszem, gyerekkorom óta hordom ezt magamban, én már óvódás
koromban jelentkeztem feladatokra,
középiskolás koromban is mindig valami feladatot találtam magamnak,
vagy azok találtak meg engem. Ezzel
a rektorhelyettességgel is úgy voltam, megmondom őszintén, hogy ennek az a története, hogy a centrumok
elnöke, tehát az agrárcentrumé és az
orvoscentrumé is a törvény szerint
rektor-helyettes. Bevallom őszintén,
hogy amikor a rektor urat megválasztották, én ajánlkoztam, hogy rektor
úr szerintem nekem még belefér,
hogy más feladatokat is ellássak, és
akkor a rektor úrral közösen kitaláltuk, hogy mi az a plusz feladat, amit
meg tudok csinálni. A főiskolának na- Kihívást jelent Önnek rektor-helyettes- gyon sok ipari kapcsolata van, mi ebből élünk. A diákjaink nagyon sokat
nek lenni?
járnak gyakorlatra, ez egy gyakorlat
- Tudja olyan ez, mint a sportoló, aki orientált főiskola, mint általában a főmindenfajta világversenyt megnyert, iskolai képzés. Ez nem csak szegedi
és állandóan megkérdezik tőle, hogy kapcsolatot jelent, az ország minden
minek akarsz még nyerni, még nyer- részéből jönnek hallgatóink, és
ni. Nem lehet ezt megmondani. Van igyekszünk oda elhelyezni őket, ahol
valami belső genetikailag jól vagy laknak. Az is a belsőmből jön, hogy
rosszul kódolt indítattása az ember- nagyon hamar felismertem, hogy egy
nek. Azon már túl vagyok, hogy min- felsőoktatási intézményt árulni kell a
dig többre és többre vággyam, hiszen piacon. Vita volt, hogy miért a SZÉF
kétségtelen, hogy nagyon fiatalon ke- legyen a nevünk. Azt mondtam, hogy
rültem nagyon komoly beosztásba a ez egy olyan védjegy mint a Juhász
főiskolán, és azóta ezen a szinten Gyula Tanárképző Főiskola vagy a
egyre feljebb és feljebb, hiszen vol- JATE. így találtam rá erre a feladatra.
tam itt már főigazgató-helyettesként Nem azért mert kicsi ez a főiskola,
ciklusban is, most főigazgatóként a van itt feladat éppen elég, de nagyon
második ciklusban, és számomra a jó kollégáim vannak, úgyhogy a főiskarrier csúcsa egy hatalmas felsőokta- kola stratégiájának mentén ők azért
tási intézmény rektorhelyettese len- nagyon jól meg tudják valósítani a
ni. Én egy izgága ember vagyok. közösségről kialakított elképzeléseÁllandóan megyek, viszonylag tény- inket. Úgy gondolom, van még elég

sikerült eljutnom, és tavaly voltam
egy világkongresszuson Sidneyben,
az Olimpia fővárosában, amely egy
nagyon maradandó élmény volt. Bár
minden utazásom az, nagyon szeretek utazni, még Magyarországon is.
Nagyon sokszor megyek hivatalos
útra a saját autómmal, bár használhatnám a főiskola ilyen terű szolgáltatását, de engem megnyugtat a vezetés. Ez az egy olyan tevékenység
mikor elfelejtem a főiskolát, a gondjaimat, a vezetésre nagyon tudok koncentrálni. Szeretek is vezetni, mondják is, hogy nem vezetek rosszul.
Nagy síelő is vagyok, bár nem tudok
síelni, de nagyon szeretek, nem tudok teniszezni, de nagyon szeretek,
kosárlabdázni szerintem a mai napig
tudok, de ma már nem tudok annyit
szaladgálni. így aztán a síelés kapcsán is el szoktam menni külföldre
egyszer vagy kétszer. Sokkal jobban
szeretem egyébként a téli szabadságot, mint a nyárit. Az egy aktív kikapcsolódás. Nyáron a tengerparton,
vagy a Balatonnál ücsörögni nekem
nem nagy élmény. Úgyhogy a világjárás hivatalos és magánvilágjárás is.

erőm-energiám, hogy az ismeretségeimet és a tudásomat az egyetem szolgálataiba állítsam. Kicsit patetikusan
hangzik, de visszatérve a legelejére a
beszélgetésünknek, hogy én egy teljesen nyitott ember vagyok, aki nem
egy elefántcsonttoronyban ül a székén és 10 és 11 óra között postát
bont, és aláírja a hivatalos iratokat,
hanem ezt egy alkotásnak, egy szolgáltatásnak fogom fel. Nekünk ki
kell szolgálni egyrészt a hallgatókat,
még akkor is ha a hallgatók néha furcsa szerzemények, nem mindig fogadják úgy ezt a szolgáltatást, ahogy
én szeretném. Dehát mivel a lányom
a mostani hallgatósággal azonos korosztály és ő is egyetemista, nagyjából
tisztában vagyok a hallgatói lélekkel,
és világgal. Egyrészt azért is egyszerűbb az én helyzetem, mint egy nagy
egyetemé, mert itt közvetlenebb a
kapcsolat, mint egy 16 ezer fős egyetemen. Az elmúlt húsz évben volt
időm megtanulni, hogyan kell a hallgatókkal bánni és beszélgetni. A hallgatók szeretik a nyitottságot. Én azt
nem szeretem, ha néha visszaélnek a
közvetlenséggel. Azt gondolom, hogy
hivatali és magánemberként is nyitott ember vagyok. Talán néha túl
nyitott egyéniség is. Nem nagyon
szeretem a bokázó, gerinchajlítgató
stílust, és szeretem a tiszta és őszinte
beszédet. Egy kicsit nyílván különc
embernek tartanak, aki bármikor,
bárki előtt, bármilyen közegben el
meri mondani a gondolatát. Persze
már én is sokat javultam. Talán bölcsebb lettem. De nem adom fel. Nekem az a bajom néha nagy tárgyalások során, hogy mindenki eljátszik
egy szerepet: ilyen vezető vagyok,
olyan vezető vagyok. Pedig itt tulajdonképpen a hallgatókról szól ez a
történet. Ha hallgatók nem lennének, mi szedhetnénk a sátorfánkat.
Ez teljesen világos: ők a megrendelők, belőlük kell valami jó kis emberkét előállítani, ha hagyják magukat.
Küzdünk, hogy megtaláljuk a közös
érdekeket.
Arvai Mara

