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Fotókiállítás nyílt a vármúzeumban Csongrád megye műemlékeiről 

Makettasztalon a régi Szeged 
Ötnapos műemlékvé-

de lmi konferenc ia kez-
dődöt t Szegeden. A ta-
nácskozás ny i tónap jára 
készült el a város árvíz 
előtti szerkezetét bemuta-
tó model l . A térképasz-
ta lon t öbb min t ötezer 
épület make t t j e jelzi 
Szeged rég i u tcá inak 
vonalát . 

A szegedi műemléki konfe-
rencia nyitónapján állították 
ki tegnap, a városháza „Tisza 
Lajos" termében az árvíz előtti 
Szegedet bemutató városre-
konstrukciós modellt, Kra-
tochwill Mátyás munkáját. 

A most befejezett modell 
elődjét az 1879-es árvíz cen-
tenáriumára készítette el Kra-
tochwill Mátyás. A makett-
asztal hűsz évig állt a vármú-
zeumban. Minthogy üvegtető 
nem védte, rárakódott a sok év 
pora - emellett a múzeumlá-
togatók is elvittek emlékbe 
egyet-egyet a nevezetesebb 
épületeket jelző makettek 
közül. 

Az új városmodell elkészí-
tésére a Móra Ferenc múzeum 
és Nóvák István városi főépí-
tész adott megbízást. A ma-
kettváros másfél év alatt épült 
föl, megszületését hosszas ku-
tatómunka előzte meg. Kra-
tochwill Mátyás régi térké-
pek, fotográfiák, metszetek 
segítségével rajzolta meg a 
Tisza pusztítása előtti Szeged 
utcaszerkezetét, s alapos szá-
mításokkal határozta meg az 
árvíz idején elpusztult épüle-
tek arányait. A makett 1:2000 

A tanácskozás 
első napja 
Először rendeznek 

országos műemlékvé-
delmi konferenciát Sze-
geden. A so r r endben 
XXI. szakmai találkozó 
tegnap kezdődött, s va-
sárnapig tart. A tanács-
kozás résztvevői szer-
dán autóbuszos város-
nézésen i smerked tek 
Szeged műemlékeivel 
és nevezetes épületei-
vel. 

Délután a vármúze-
umban nyílt fotókiállí-
tás Csong rád megye 
műemlékeiről . Este a 
városházán Ba r tha 
László polgármester fo-
gadta a műemlékvédel-
mi szakembereket, akik 
ma Csong rád megye 
védett épületeit bemu-
tató k i r á n d u l á s r a in-
dulnak. 

Az árviz előtti modellváros fölött az alkotó, Kratochwil l Mátyás modellező. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

méretarányban mutatja Sze-
ged egykori utcáit és házait. 

A jókora modellasztal 
alapja az 1850-es évekbeli 
Szeged térképét ábrázoló fo-
tó, rajta több mint ötezer ap-

ró, hársfából faragott, fehér-
re festett házacska sorakozik, 
a fákat borsószemnyi kerá-
miagolyók jelzik. 

A szemlélő elsőként termé-
szetesen a ma is álló, jellegze-

tes épületeket keresi: az alsó-
városi templom, városháza, 
rókusi templom tornyait 
könnyű fölfedezni. 

Feledésbe merült utcane-
vekkel is találkozhatunk: a 

Csillag, Szív, Fehér ló és Roz-
maring utcák mellett még Ka-
csa, Tyúkbegy és Csiga utca is 
volt a régi Szegeden. 

Az árvíz előtti makettvá-
rost a műemlékvédelmi konfe-
rencia idején láthatják a szak-
mai tanácskozás résztvevői. 
A vármúzeum állandó kiállí-
tásának megnyitása után a 
nagyközönség is megtekint-
heti a városrekonstrukció mo-
delljét. 

Nyilas Péter 

Támogatás nélkül veszteséges a búza 

Idegesek 
a kistermelök 

Az Országos Gabona 
Terméktanács, a Gabo-
naszöve tség , v a l a m i n t 
több érdekképvise le t is 
ál lami beavatkozást sür-
get a gabonapiaci zava-
rok e lhár í tása é rdeké-
ben. A termelők szerint 
ugyanis expor t támoga-
tás nélkül csak vesztesé-
gesen lehet eladni a bú-
z á t . A m i n i s z t é r i u m 
a z o n b a n h a j t h a t a t l a n , 
nem ígér támoga tás t a 
termelőknek. 

Vonza András agrármi-
niszter nem siet a termelők 
segítségére, nem haj landó 
hatástalanítani a búzabom-
bát. Kijelentette, a búzater-
melők nem számíthatnak ex-
por t t ámoga tá s ra , mivel a 
„keresztény emberek" jóér-
zését sértené, ha az adófi-
zetők pénzéből egy szűk ré-
teg, a gabonatermelők, -fel-
vásárlók és -értékesítők húz-
nának hasznot. 

A másik oldalon az Orszá-
gos Gabona Terméktanács, a 
Gabonaszövetség, valamint 
az érdekképviseletek azért 
küzdenek, hogy a gabonaág-
azat az exportra támogatást, a 
forint erősödése miatti vesz-
teségek enyhí tésére pedig 
kompenzác ió t kapjon . Az 
alacsony külpiaci árak, a ma-
gas szállítási költségek és az 
erős forint következtében az 
elérhető exportbevétel ala-
csonyabb a termelési költsé-
geknél - állítják. A miniszté-
rium egy válaszában cáfolta a 
termelő1, értesüléseit, s mint 
ahogy az az FVM közlemé-
nyéh 1 kiderült, a tárca sze-
rin az országban megtermett 
'5,: millió tonnából máris 380 
ez;r elhagyta az országot. 

Ami ebben a pillanatban 
tény: az országban 40 száza-
lékkal több búza termett mint 
tavaly. A kalászosokat 1,8 

millió hektárról (18 százalék-
kal nagyobb területről) taka-
rították be. Az 5,2 millió ton-
na búza mennyisége az 
1996-2000-es évek átlagát 
pedig 27 százalékkal haladja 
meg. Csongrád megyében is 
több hektárról takarítottak be 
búzát: a tavalyi 62 ezer he-
lyett 72 ezerről - tudtuk meg 
a Csongrád Megyei FVM-hi-
vataltól. A dél-alföldi földek 
4,5 tonnás hektáronkénti át-
lagtermése és a gabona 
minősége jónak mondható. 

Stadler Ferenc, a Mező-
gazdasági Termelők Orszá-
gos Szövetségének Csongrád 
megyei ügyvezetője szerint 
pillanatnyilag reális áron el-
adhatatlan a búza. A tőzsdei 
ár 23-24 ezer forint tonnán-
ként, ám a szállítási, valamint 
a bevizsgálási költségek le-
vonása után a termelőnél 
mindössze 20 ezer forint ma-
rad. Ha megkapnák azt a 2 
ezer forintos tonnánkénti tá-
mogatást, amely szerepel a 
költségvetésben, mindenki 
pénzénél lehetne. Az érdek-
képviselet szerint a kister-
melők idegesek, egyedül a 
nagyok képesek kivárni: ők 
áthidaló hitellel raktárakban 
helyezték el a gabonát. 

A megye egyik legna-
gyobb búzatermelője a makói 
Kossuth Szövetkezet. Elnö-
ke, Seres Gyula kifejtette: ál-
lami beavatkozás nélkül nem 
vezényelhető le a jelenlegi 
helyzet. A szövetkezetben 
6500 tonna búza te rmet t , 
amelynek háromnegyedé t 
közrak tá rba szá l l í to t ták . 
Egyelőre nem tudják, mi lesz 
a sorsa. Tavaly a gabona 80 
százalékát Romániába expor-
tálták, idén azonban olyan 
minőségi feltételeket támasz-
tott a szomszédos ország, 
amelynek még ők sem tud-
nak megfelelni. 

Fakat* K lára 

Késik a főiskolai 
klub felújítása 

A tanévkezdésre már biztosan nem újul 
meg a Tamási Áron Klub (TÁK), amely a 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolai Karán tanuló fiatalok 
mindennapi életének egyik központja. A kar 
főépületének alagsorában lévő TÁK-ot várha-
tóan szeptember végén nyitják meg a diákok 
számára. Akkorra kibővítik azzal a teremmel, 
amelyben most a hallgatói bolt működik. Ez 
utóbbit az egyetemi levéltár helyére költözte-
tik, a levéltárat pedig a főiskolai kar Szilléri 
sugárúti épületében helyezik el. A kibővített 
klubban új járólapokat fektetnek le, kifestik a 
helyiségeket, az őszi szünetben pedig - a kari 
hallgatói önkormányzat (HŐK) egymillió fo-
rintos támogatásából - új bútorokat vásárol-
nak, és különböző színekkel dekorálják a fa-
lakat. A felújítás részeként szellőztető beren-
dezéseket is felszerelnek. Ezek a munkák 
azért késnek - mondta Döbör András, a főis-
kolai kar HÖK-elnöke - , mert a levéltár köl-

töztetését nem tudták időben elkezdeni, s ta-
nulmányi osztály felújítása elsőbbséget élve-
zett a klubbal szemben. 

A TÁK átalakításával évek óta húzódó 
probléma zárul le. A klubot ugyanis 1994-
ben bezárták, mert a közelben lakók többször 
feljelentést tettek az onnan kihallatszódó zene 
miatt. A helyiség azóta kávézóként működik, 
ahol különböző kulturális programokat is ren-
deznek, nagy részét pedig a hallgatói bolt 
foglalta el. Diszkó és hangos koncertek ez-
után sem lesznek a TÁK-ban. A HŐK kultu-
rális referense, Vincze József szerint ehelyett 
filmklubot, nép- és világzenei táncházat, ka-
mara-előadásokat, író-olvasó találkozókat 
szerveznek. A rendszeressé váló programokat 
keddre, szerdára és csütörtökre időzítik majd. 
A hallgatói önkormányzat azt reméli, hogy a 
felújítás és az új rendezvények révén vissza-
tér az élet a főiskolai klub falai közé. 

H. Sx. 

Készül a pedagóguséletpálya-modell 

Országos felmérés 
az iskolákban 

A tanév feladatairól, a 
köte lező ó raszámró l , a 
tanárok életpályamodell-
jéről és a szakképzés át-
a l a k í t á s á r ó l is beszél t 
Környei László, az okta-
tási tárca közoktatási ál-
l a m t i t k á r - h e l y e t t e s e a 
pedagógusok tanévnyitó 
szakmai tanácskozásán. 

A Csongrád Megyei Peda-
gógiai és Közművelődés i 
Kht. tanévnyitó szakmai ta-
nácskozást rendezett a szege-
di Rendezvényházban, me-
lyen Környei László, az Ok-
tatási Minisztérium közokta-
tási helyettes államtitkára be-
szélt a tanév aktuális kérdé-
seiről. Elmondta, hogy bár 
tavaly még megoszlottak a 
vélemények a hosszított tan-
évről, a tapasztalatok alapján 
idén az iskolák 80 százaléka 
az augusztusi kezdést válasz-
totta. A 2001-2002-es tanév-
ben 188 tanítási nap és há-
rom, diákokkal töltendő, de 
oktatás nélküli munkanap 
lesz. A tanév egyik fontos 
mozzanata az a kétlépcsős, 
országos felmérés lesz, me-
lyet november 9-én, illetve 
áprilisban végeznek el ötödik 
és kilencedik, valamint első 
osztályokban. Hozzávetőleg 
500 ezer tanuló nyelvi-kom-
munikációs és logikai-mate-
matikai képességeit mérik fel 
írásbeli tesztekkel. A maga 
nemében első, átfogó felmé-
rés eredményeit és tanulsága-
it többek között a tankönyv-
készítésben, a kerettanterv-
rendszer továbbfejlesztésé-
ben és a kétszintű érettségi 
kidolgozásában tudják hasz-
nosítani. 

A pedagógusok kötelező 
óraszáma a törvény szerint 
szeptember tő l emelkedik 
ugyan (a tanítóké heti 21-ről, 
a tanároké 20-ról 22-re), a 
plusz órákat azonban nem 
oktatással, hanem a kerettan-
tervvel és a minőségbiztosí-
tással kapcsolatos teendőkkel 
kell tölteni, és nem szükséges 
adminisztrálni. Jövőre ugyan-
ezt az időt nevelésre, vagyis 

olyan, diákokkal kapcsolatos 
tevékenységre lehet fordítani, 
amelyet eddig nem ismertek 
el a kötelező óraszámban. 

Az államtitkár arról is tá-
jékoztatta a tanárokat, hogy a 
minisztériumban elkezdték a 
pedagóguséletpálya-modell 
kidolgozását. Az első sza-
kaszban olyan, központi ke-
retből fizetett ösztöndíjakra 
pályázhatnának a fiatal peda-
gógusok, mellyel a pálya-
kezdő fizetés másfélszeresét 
kereshetnék. Az iskolák az 
így megtakarított pénzt olyan 
idősebb - az életpálya har-
madik szakaszában lévő -
tanárok díjazására fordíthat-
nák, akik mentorként segítik 
a pályakezdők munkáját. Ar-
ról még folyik a szakmai vi-
ta, hogy milyen szempontok 
alapján történjen az előrelé-
pés az elsőből a második, on-
nan a harmadik szakaszba. 

Környei László kijelentet-
te, a kerettantervek elkészíté-
se zökkenőmentes volt; az 
ország több mint 5500 okta-
tási intézménye közül mind-
össze öt gondolta úgy, hogy a 
kerettantervtől eltérő, önálló 
oktatási programot akkredi-
táltat. A közoktatás követ-
kező nagy feladata a szak-
képzés átalakítása lesz. A ter-
vek szerint az általános isko-
la után a tanulók nem egy-
egy szakmára, hanem négy 
nagy szakterület (műszaki, 
mezőgazdasági, gazdasági és 
humán) valamelyikére jelent-
kezhetnek szakmunkás -
képzőbe vagy szakközépis-
kolába. Itt egy, illetve két ori-
entációs év után 21 szakma-
csoport közül választhatnak, 
és csak ezt követően kell 
dönten iük arról , melyik 
OKJ-s szakmából szereznek 
bizonyítványt. 

Az államtitkár felhívta a 
figyelmet arra, hogy Csong-
rád megyében tavaly az átla-
gosnál nagyobb volt az elté-
rés a meghirdetett szakmák 
és a tanulók igényei között, 
itt tehát különösen fontos a 
képzés átalakítása. 

Kecxer Gabrie l la 

Vámosok a végeken 
Munkatársunktól 

A Vám és Pénzügyőrség 
Dél-alföldi Regionális Pa-
rancsnokságának munkatársai 
egy hét alatt 124 jogsértő cse-
lekményt derítettek fel. Az el-
követési érték meghaladta a 

2,5 millió forintét. Lefoglal-
tak a pénzügyőrök 951 karton 
cigarettát, 92 liter szeszes 
italt, 16 liter tiszta szeszt, 10 
kilónyi vegyes édességet, 61 
darab különféle gyerekruhát 
és 270 kiló kávét. 

Önkénteseket várnak a közmunkások mellé Mártélyon 

Több tonna békalencse 
A kedvező széljárásnak 

köszönhetően tegnap már 
kora reggel megkezdhet te 
húsz közmunkás a mártélyi 
holtág vizének megtisztítá-
sát. Az összefüggő, 10-20 
centiméter vastagságú, kü-
lönböző növényekből álló 
takarót a szél a strand irá-
nyába sodorta, így közvetle-
nül a partról lehetett elkez-
deni a vízfelület tisztítását. 

A vásárhelyi önkormány-
zat és a Városellátó Kht. tíz-
tíz közmunkása manuálisan, 
és vasvilla, gereblye segítsé-
gével - hol ladikban, hol a 
parton állva - húzta a partra 
a növényzetet. A hatalmas 
mennyiséget látva föltételez-
hető, hogy hetekig is eltart, 
mire tiszta víztükröt pillant-
hatunk meg a Tisza mártélyi 
holtágánál. Az eredménye-
sebb munka érdekében a vá-
sárhelyi önkormányzat ön-
kéntesek j e l en tkezésé t is 
vá r j a : minden t e rmésze t -

védő, környezetszerető, hor-
gász vagy strandoló segítsé-
gét szívesen veszi, hiszen a 
hol tág j ö v ő j e a tét . Ha 
ugyanis a hínárból, békalen-
cséből, rucaörömből álló nö-
vényzet nem kerül időben a 
partra, rothadásnak indulhat. 

A partra húzott zöld taka-
ró további sorsáról egyelőre 
nincs hír. A növények víz-
vesztését követően el kellene 
szállítani a békalencsét, a ru-
caörömöt, ami már a munká-
latok megkezdésének dé-
lelőttjén szinte fél méteres 
falat alkotott a holtág part-
ján . Arról azonban még a 
vásárhe ly i önkormányza t 
műszaki irodáján sem tudtak 
fe lv i lágos í tás t adni, hogy 
hova teszik a t e t emes 
menny i ségű „ z ö l d s é g e t . " 
Nem kizárt, hogy e növény-
zetet komposztként haszno-
sítják, vagy földutakon terí-
tik szét. 

T. Sz. 
A közmunkások mellé önkéntesek jelentkezését vá r ják , hogy minél előbb 

megtisztuljon a mártély i holtág vize. (Fotó: Tésik Attila) 


