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A 120. születésnapra felújítják a múzeum homlokzatát 

A régészet éve Szegeden 

Vörös Gabriella újra pályázik az igazgatói posztért. Fotó: Miskolczi Róbert 

A Csongrád megyei múzeumi szervezet egyben tartását tartja 
ötéves vezetői periódusa legnagyobb sikerének Vörös Gabriella, a 
Móra Ferenc Múzeum igazgatója, aki esélyesként pályázik a 
következő ciklusra is. 

Gyakorló igazgatók a bírálóbizottságban: Iglódi, Kerényi, Konter 

Színidirektorok értékelik 
a vezetői pályázatokat 
Az önkormányzat kulturális bizottsága gyakorló 
színidircktorokat kért fel a szegedi színház fő-
igazgatói posztjára kiírt pályázat szakmai vé-
leményezésére. A pályázók jelentkezését március 
24-ig várják. 

A Kulturális Közlöny február végi számában adta 
közre a Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Já-
tékok főigazgatói posztjára kiírt pályázatot, 
amellyel hivatalosan is elindult a direktorválasz-
tási procedúra. A 30 napos jelentkezési határidőt 
betartva, március 24-ig fogadja az önkormányzat 
a pályázatokat. A jelöltnek a szakmai önéletraj-
zán kívül a helyzetelemzésre épülő fejlesztési el-
képzeléseit, művészi koncepcióját és az intéz-
mény vezetésére vonatkozó programját is írásban 
ismertetnie kell. 

A kulturális bizottság ezen a héten döntött ar-
ról, hogy a pályázatok elbírálására hivatott szak-
értői testületbe Iglódi Istvánt, a Pesti Magyar 
Színház, Kerényi Miklós Gábort, a Budapesti 
Operettszínház és Konter Lászlót, a Békés Megyei 
Jókai Színház direktorát kéri fel. Mindannyian is-
merik a szegedi viszonyokat, dolgoztak már itt. 
Az előírások szerint a grémium tagja lesz a szín-
ház közalkalmazotti tanácsának és az intézmény-
ben működő reprezentatív szakszervezetnek 
egy-egy delegáltja is - amennyiben léteznek ezek a 
szervezetek. 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ja-
vaslatára véleményezési jogkörrel részt vesz majd a 

bírálóbizottság munkájában a Magyar Színházi 
Társaság, a MASZK Színészkamarai Egyesület 
egy-egy képviselője, valamint a Szegedi Közműve-
lődési Tanács delegált tagjaként Balog József újság-
író, a szegedi MASZK Egyesület elnöke. 

A pályázóknak nyilatkozatot kell tenniük arról, 
hogy hozzájárulnak-e nevük nyilvánosságra hozá-
sához. A főigazgató kinevezéséről a döntést 30 na-
pon belül, azaz április 24-ig kellene meghozni. Ad-
dig a szakértők írásban elemzik a pályázatokat, 
majd megpróbálnak közös álláspontot kialakítani 
arról, hogy kinek a megválasztását javasolják. A 
kulturális bizottság ezen szakvélemény ismereté-
ben és a jelöltek meghallgatása után teszi meg ja-
vaslatát a közgyűlésnek, amely az új főigazgatót 
megválasztja. 

Mint már hírül adtuk, biztosan pályázik Kocsis 
László Levente, a színház jelenlegi megbízott fő-
igazgatója, Koczka Ferenc karnagy, aki korrepeti-
torként, majd karmesterként húsz éve dolgozik a 
Szegedi Nemzeti Színházban, Székhelyi József, aki 
az utóbbi években rendezőként és színészként is si-
kerrel dolgozott Szegeden. 

Információink szerint azt a pályázati csomagot, 
amely a költségvetéstől a jegybevételen át a progra-
mig minden fontos információt tartalmaz a szín-
ház elmúlt 3 évadáról és így jó támpontot adhat á 
pályázat elkészítéséhez, személyesen vagy postán 
már többen is kérték az önkormányzat illetékes 
irodájától. 

H. ZS. 

A tejtermelőknek az idén sem könnyű 

A túlélés a cél -
az uniós tagságig 

A közösség tagállamaiban a nyers tej minősége a mi extra tejünk-
n e k fe le l m e g . Fótó: Tésik Attila 

- Az elmúlt években a legfőbb 
ambícióm az volt, hogy a megyei 
múzeumi szervezet egyben ma-
radjon. Ahol megszüntették, óri-
ási visszalépés történt a szakmai 
munka terén. Az uniós csatlako-
zással megnő a régiók szerepe, s 
térségünkben is szükség lesz egy 
vezető múzeumra. Közel egymil-
lió műtárgyat őrzünk, a munka-
társi gárdánk rendkívül felké-
szült, szakmai eredményeinkkel 
bátran pályázhatunk a vezető po-
zícióra. Nagy eredménynek tar-
tom azt is, hogy óriásit léptünk 
előre a raktározás égető gondjai-
nak megoldása tekintetében. Az 
algyői borzalmas körülmények 
közül most mentjük át műtár-
gyainkat a Boross József utcában 
kialakított új raktárunkba. Fel-
újítottuk a várat, amelynek felső 
szintjén régészeti raktárat és elő-
adótermet alakítottunk ki. Ma-
kón, Hódmezővásárhelyen is si-
került új raktárat létrehoznunk. 
Korábban több volt a képzőmű-
vészeti kiállításunk, az elmúlt 
években igyekeztünk több régé-

HÍREK 
BÉKÉTA FÖLDÖN 
Negyven évvel ezelőtt adta ki a 
Pacem in terris (Békét a Földön) 
című enciklikáját XXIII. János 
pápa, a II. vatikáni zsinat meg-
hirdetője. Az akkor megfogalma-
zott óhaj máig nem veszített ere-
jéből, máig tanítja, hogy a tiszta 
szívből fakadó békevágy az első 
„tett" egy jobb világ felé - vallja a 
Pax Christi Egyesület, amely az 
évforduló alkalmából ma este 7 
órától a Millenniumi Kávéházba 
várja a béke híveit. A rendezvé-
nyen előadást tart Pál József 
egyetemi tanár, felkért hozzászó-
ló: Somfai Béla professzor. A" Pax 
Christi (Krisztus békéje) egy ka-
tolikus alapon álló, de egyházak-
tól független nemzetközi szerve-
zet, amely nemzeti egységekből 
épül fel. Célja a béke kultúrájá-
nak megteremtése, a tolerancia, 
megbékélés elősegítése. A szer-
vezet magyar csoportja, a Pax 
Christi Egyesület (www. paxch-
risti.hu) 1991-ben alakult, szék-
helye Szegeden van. 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
BÁLJA 
Nőnapi jótékonysági bált rendez 
a Mozgáskorlátozottak Szatyma-
zi Egyesülete szombaton a köz-
ség művelődési házában. A ren-
dezvény este fél 6-kor asztalfog-
lalással kezdődik, ezt vacsora kö-
veti, majd este 7 órától Németh 
József magyarnóta- és cigányda-
lénekes műsorát hallhatják a 
meghívottak. Ezt tánc és tombo-
la követi, a jó hangulatról Tari Jó-
zsef és zenekara gondoskodik. A 
szervezők mindenkit szeretettel 
várnak! 

szeti, néprajzi, természettudo-
mányi tárlatot rendezni, ami 
több időt, pénzt és energiát igé-
nyel - összegezi ötéves igazgatói 
ciklusa eredményeit Vörös Gab-
riella, a Móra Ferenc Múzeum 
igazgatója, aki arról is beszámol, 
hogy a 120. évfordulóját idén ün-
neplő intézmény központi épüle-
tének homlokzata megújul az 
évfordulóra. Ideje volt már en-
nek, hiszen balesetveszélyessé 
vált az épület, az elmúlt nyáron 
például nagy vakolatdarabok po-
tyogtak le a timpanonról. 

Olyan szakmai kiállítást ter-
veznek, amely a múzeum gyűjte-
ményeit hivatott bemutatni. A 
múzeumi világnapra időzítik a 
legfontosabb kiállítást: a térség 
legjelentősebb, legszebb hun 
arany kincsleletét, a szeged-
nagyszéksósit szeretnék méltó-
képpen a közönség elé tárni. Az 
ásatásokat elindító névadóra, 
Móra Ferencre is emlékeznek ez-
zel. 

- A 2003-as esztendő a régé-
szet éve lesz Szegeden. Ősszel a 

keszthelyi múzeum germánok-
ról szóló nagyszabású vándorki-
állítását látjuk vendégül. Idén 
rendezik meg a limes-világkonfe-
renciát Pécsett. Egyetlen utat 
szerveznek a Barbaricumba: a vi-
lág minden tájáról összegyűlő 
kollégák eljönnek Szegedre meg-
nézni a szarmata korszakot be-
mutató kiállításunkat, amely a 
római kapcsolatokkal is foglalko-
zik majd - sorolja az idei terveket 
az igazgatónő, aki büszkén mu-
tatja A hagyomány szolgálatában 
címmel megjelent reprezentatív 
kötetet, amely képet ad az ország 
egyik legeredményesebben mű-
ködő múzeumi szervezetéről. A 
kiadványban minilexikon is ta-
lálható, amely bemutatja az in-
tézményhálózat munkatársait. 
Az információk egy része a mú-
zeum honlapjáról is elérhető, 
amelynek tavaly 120 ezer látoga-
tója volt, s a letöltések több mint 
fele külföldről történt. 

Vörös Gabriella ötéves igazga-
tói mandátuma a napokban járt 
le, de a pályázati procedúra elhú-
zódása miatt április végéig meg-
hosszabbították. Újra pályázik, 
mert szeretné folytatni a meg-
kezdett munkát. 

HOLLÓS! ZSOLT 

/ / 

Őrizetben 
a besurranó 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A rendőrség őrizetbe vette L. Mi-
hályt, aki alaposan gyanúsítható 
azzal, hogy az elmúlt hónapban 
két vásárhelyi iskolába besurran-
va 20 ezer forintot, négy mobilte-
lefont és egy arany nyakláncot 
lopott el. 

A 27 éves szegedi férfi kihallga-
tásakor elismerte tettét, ráadásul 
az egyik oktatási intézményben 
szemtanúi is voltak „látogatásá-
nak". A rendőrség feltételezi, 
hogy az egyik besurranáshoz 
társként elvitte magával a szege-
di K. Zoltánt. L. Mihály hasonló 
cselekményekért már négyszer 
volt büntetve, és jelenleg is bíró-
sági eljárás folyik ellene. 

A hazai tej 15 százaléka nem 
felel meg az Európai Unió mi-
nőségi követelményeinek. A 
gazdasági közösség ugyan szi-
gorú követelményeket állít a 
termelők elé, azonban a csat-
lakozást követően a magyar gaz-
dáknak is biztos, stabil piacot 
nyújthat . 

Az uniós csatlakozásig történte-
ket túl kell élniük a tejtermelő 
gazdáknak - Mélykúti Tibor, a 
megyei tejterméktanács küldötte 
szerint. A vásárhelyi SZTE Me-
zőgazdasági Főiskolai Karon tar-
tott csütörtöki szakmai fórumon 
az is elhangzott, hogy idén az 
előző évhez képes mit sem válto-
zott a tej kormány által meghir-
detett felvásárlási irányára. De a 
literenkénti 72 forint megfizeté-
sére sem kötelezték a feldolgozó-
kat. 

A termelők az extra tej literjé-
ért 5,20 forint minőségi támoga-
tást vehetnek igénybe. Azonban 
a tejipari vállalatok jelentős ré-
sze ezt nem fizeti meg a gazdák-
nak, akiknek pályázniuk kell a 
támogatásra. Bár határozat még 
nem született róla, de várhatóan 
literenként 1,32 forintos kvóta 
alapú támogatás is jár majd a ter-
melőknek, mégpedig a minőségi 

kvóta után. a tejtermelők hely-
zetét az is súlyosbítja, hogy 426 
millió liter tejtöbblettel kell szá-
molni hazánkban. Mindezt bel-
földi piacon már nem lehet érté-
kesíteni, export esetén pedig jó-
val kevesebbet fizetnek érte. 

Mélykúti Tibor elmondta: a 
minőség szempontjából a hazai 
tej 15 százaléka nem felel meg az 
uniós elvárásoknak. a közösség 
tagállamaiban a nyers tej minő-
sége a mi extra tejünknek felel 
meg. Bár az Európai Unió szigo-
rú követelményeket állít a ter-
melők elé, azonban a magyar 
gazdáknak is biztos és stabil pia-
cot nyújthat. 

A fórumon a kérdések között 
is felvetődött a tejtöbblet problé-
mája. A résztvevők arra szeret-
tek volna választ kapni: ha sok a 
tej, akkor miért kaphatók teji-
mi tá tumok is az üzletekben? 
Mélykúti Tibor a feldolgozók ér-
veit tolmácsolva elmondta: 
ezekben a reggeli tejitalokban is 
van tej, mégpedig 20-25 száza-
lékban, valamint az olcsóbban 
eladható termékekre is szükség 
van. 

A szakmái tájékoztatón a kis-
üzemi tejfeldolgozás lehetőségei-
be is betekinthettek a jelenlévők. 

T.A. 

Nem szokatlan a márciusi hóesés 

Havazásra ébredt a megye 

Csütör tök reggelre négy centiméteres hótakaró borította a megye nagy részét. Fotó: Karnok Csaba 

Havazásra ébredtek tegnap reggel a Csongrád 
megyeiek. A március eleji hóesés egyébként nem 
tartott sokáig, ráadásul délelőtt már elolvadt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Fehér takaró fedte tegnap reggel Csongrád megye 
nagy részét. A havazás hajnali háromkor kezdődött 
és délelőtt fél tízre már el is állt. A négy centiméte-
res hóréteg nem maradt meg sokáig, elolvadt. 

A meteorológusok szerint nem szokatlan, ha ilyen-
kor hó esik, illetve még nem olvad el a téli hó. Leg-
utóbb 1996. március 15-én még összefüggő, 10 cen-

timéteres hóréteg borította a csongrádi megyeszék-
helyet. Májusi havazás 1955-ben tréfálta meg a sze-
gedieket. A hó gyorsan elolvadt, csak a hajnali órák-
ban lehetett látni foltokban a füvön és bokrokon. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Dél-ma-
gyarországi Regionális Központjának előrejelzése 
szerint vasárnapig változékony, felhős időre szá-
míthatunk térségünkben. Érdemleges csapadék 
nem várható, kisebb-nagyobb hószállingózás vi-
szont előfordulhat. Az ilyenkor szokottnál egy ki-
csit hűvösebb lesz, éjszaka fagyni fog, napközben 
pedig maximum plusz 5 Celsius-fokra kúszhat fel a 
hőmérő higanyszála. 

Jár a mindszenti komp 
Ismét szállítja az utasokat a mindszenti komp. Az elmúlt időszak-
ban a zord időjárási viszonyok, és a jégzajlás miatt szünetelt a tiszai 
átkelés Mindszent és Baks között. Ha az időjárás engedi, akkor a to-
vábbiakban a mindszenti komp reggel fél héttől este fél hatig folya-
matosan közlekedik a két part között. 


