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Klebelsberg-díjjal tüntették ki T. Molnár Gizellát 

A miniszter nyomdokain 
T. Molnár Gizellának, az SZTE 
Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskolai Kar tanszékvezető do-
censének adták át tegnap a vá-
rosházán az idei Klebclsberg-dí-
jat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Gróf Klebelsberg Kunó Alapít-
vány és Klebelsberg Éva 2002-
bcn azzal a céllal hozta létre a 
Klebclsberg-díjat, hogy a legen-
dás kultuszminiszter tevékeny-
ségének közismertté tételében 
fontos szerepet vállaló tudomá-
nyos, egyházi és közéleti szemé-
lyiségek munkáját elismerje. Ta-
valy Gyulay Endre megyés püs-
pök, Kosáry Domokos történész, 
a Magyar Tudományos Akadé-
mia korábbi elnöke és Tőkéczki 
László politológus, a Valóság cí-
mű folyóirat főszerkesztője kap-
ta meg a kitüntetést. 

Tegnap a városházán az alapít-
vány elnöke, Klebelsberg Éva T. 
Molnár Gizellának, az SZTE Ju-
hász Gyula Tanárképző Főiskolai 
Kar Közművelődési Tanszék ve-
zetőjének adta át a díjat, Kisfalu-
di Stróbl Zsigmond szobrászmű-
vész Klebelsberget ábrázoló pla-
kettjét. Az ünnepségen köszön-
tőt mondott Kozma József kultú-
ráért és oktatásért felelős alpol-
gármester, aki hangsúlyozta: 
Szeged vállalja és megőrzi Kle-
belsberg szellemi örökségét. 
Gyulay Endre laudációjában úgy 

T. Molnár Gizella főiskolai docensnek a városházán adták át a 
Klebelsbcrg-díjat . Fotó: Gyenes Kálmán 

fogalmazott: T. Molnár Gizella 
ugyanazokért a célokért küzd ma 
oktató- és kutatómunkájával, 
amelyekért annak idején más 
körülmények között Klebelsberg 
is küzdött. A kitüntetett a kul-
tuszminiszterre emlékezve úgy 
vélte: Klebelsberg a kőművestől 

az építészig mindig megbecsülte 
a szakértelmet, s igyekezett a po-
litikai elittel is elfogadtatni a 
szakértelem tiszteletét. Vezetői 
magatartása példamutató volt: 
kiváló szervezőként mindig a 
legrátermettebb szakembereket 
találta meg a feladatokhoz. 

Eltűnt férfit keresnek 
Keresi a rendőrség a mórahalmi 
Hódi-Rovó Jenőt. A 42 éves férfi 
január 5-e óta ismeretlen he-
lyen tartózkodik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mórahalmi tanyájáról még janu-
ár 5-én távozott el Hódi-Rovó fe-
nő. A 42 esztendős férfit a rend-
őrség is keresi, mivel azóta nem 
adott magáról életjelet. 

Az eltűnt 175-180 centiméter 
magas, vékony testalkatú. Haja 
barna, erősen kopaszodik. Arca 
kerek, szeme barna. Lakásáról 
zöldes bársonynadrágban, vilá-
gos, vékony munkáskabátban, 
sötét mellényben és fekete gumi-
csizmában ment el. 

A rendőrség kéri azokat, akik a 
mórahalmi férfi jelenlegi tartóz-
kodási helyéről információval 
rendelkeznek, hívják a szegedi 

A mórahalmi Hódi-Rovó Jenő 
január 5-e óta nem adott magá-
ról életjelet. Rendőrségi fotó 

kapitányságot a 62/562-400/18-
26-os vagy a 107-es telefonszá-
mon, illetve a telefontanút a 
06-80/555-11 l-es számon. 

HÍREK 
VÁSÁRHELY: TAVASZI TARLAT 
Április 6-án nyílik a vásárhelyi 
tavaszi tárlat a Tornyai János 
Múzeumban. A múzeum és a 
Magyar Képző- és Iparművészek 
Szövetségének megyei szervezete 
közös rendezésében létrejött ki-
állítást Dömötör János ügyveze-
tő titkár nyitja meg déli 12-kor. 

VERADAS SZOMBATON 
A GORÁBAN 
Az egészség világnapja alkalmá-
ból a Magyar Vöröskereszt és a 
szegedi Cora Áruház szombaton 
délelőtt 10 órától délután 6 óráig 
véradást szervez a bevásárlóköz-
pontban. Egészséges 18 éven fe-
lüli véradókat várnak. 

Borünnep 
Csongrádon 
A hét végén, pénteken és szom-
baton tartja meg Csongrád vá-
ros a hagyományos borünnepét, 
melynek idei fővédnöke Frank 
József, a Csongrád Megyei Köz-
gyűlés elnöke, védnöke Bedő Ta-
más, Csongrád város polgár-
mestere lesz. 

A kétnapos ünnepség pénteken 
délelőtt 10 órakor borbírálattal 
kezdődik a művelődési központ-
ban. Értesüléseink szerint a 
Csongrádi Hegyközség Kossuth 
téri irodáját sokan fölkeresték az 
elmúlt három napon több palack 
vörös- vagy fehérborral és bene-
veztek a versenybe. A szervezők 
mintegy száz bormintára számí-
tanak, s arra, hogy az aranyérme-
sek száma a korábbi évekét meg-
haladhatja. 

A borbíráló zsűri elnöke ismét 
dr. Eperjesi Imre emeritus pro-
fesszor, a Szent István Egyetem 
nyugalmazott tanára. 

Szombaton délután 4 órakor a 
borlovagok közreműködésével 
jófajta csongrádi borral kínálják 
az arra járókat. Este a Magyar Ki-
rályban borbállal fejeződik be az 
ünnepség. Ott adják át a verseny 
díjait, az okleveleket, valamint 
új borlovagokat avatnak fel. 

B. GY. GY. 

A CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ES IPARKAMARA 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

OKTATÁSI IGAZGATÓI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE 
A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK 
FELTÉTELEI: 
• Felsőfokú állami iskolai végzettség 
• Munkatapasztalat az oktatásirányítás és 

-szervezés területén 
• Angolnyelv-tudás tárgyalási szinten 
• A hazai és nemzetközi projektmenedzselés 

terén elért eredmények 
• Team-munka szervezésében, koordinálásban 

szerzett jártasság 

AZ OKTATÁSI IGAZGATÓ MUNKAKÖRI 
FELADATAI: 
• Az igazgatóság munkájának koordinálása, 

irányítása 
• A kamara szakképzési feladatai megyei 

szintű ellátásának összefogása 
• Mesterképzés és vizsgáztatás szakmai 

irányítása, kamarai képzések indítása, 
szervezése 

• Nemzetközi és hazai projektek pályázása, 
képzési projektek lebonyolítása 

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 
2003. április 20. 
A munkakör betöltésének kezdete: 
2003. május 15. 

A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELNI KELL: 
• Szakmai önéletrajzot magyar és angol 

nyelven 
• A munkakör betöltésével kapcsolatos 

elképzelést (maximum 2 oldalban) 
• Hatósági erkölcsi bizonyítványt 

A PÁLYÁZATOKAT AZ ALÁBBI CÍMRE 
KÉRJÜK BEKÜLDENI: 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
6701 Szeged, Pf. 524. 

Magyar áruk délre, délkeletre 
Az ITD Hungary Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési 
Kht. megyei képviselete tegnap külkereskedelmi napot szervezett a 
Novotelben. 

A tegnapi külkereskedelmi nap 
elsősorban a Romániával, vala-
mint Szerbiával és Montenegró-
val folytatott kereskedelmi kap-
csolatok alakulásáról szólt. Mol-
nár Lajos, az ITDH bukaresti ke-
reskedelmi szolgálatának igazga-
tóhelyettese elmondta, a Romá-
nia és Magyarország közötti két-
oldalú kereskedelmi forgalom 
2002 végére meghaladta az 1 
milliárd dollárt, 212 milliós ma-
gyar aktívummal. A kétoldalú 
forgalom tavaly több mint 10 
százalékkal növekedett. A leg-
fontosabb magyar exporttermé-
kek közé tartozik többek között 
az élősertés, a vasúti teherkocsi, 
a ruházati kellék, a gyógyszer. 
Romániából elsősorban fenyő fű-
részárut, ammóniumnitrátot, 
lábbeli felsőrészt, pamut alapú 

felsőruházatot importálunk. 
Molnár Lajos szerint folyamatos 
a kereskedelmi forgalom növeke-
dése, Magyarország EU-tagságá-
nak következtében pedig további 
fejlődés várható, elsősorban a 22 
milliós ország nyugati felén. A 
román helyzetet jól ismerő szak-
ember hozzátette, a kereskede-
lemben az elmúlt tíz évben a ma-
gyarok már kimerítették a lehe-
tőségeket, ezért itt az ideje, hogy 
a termelő befektetők is megje-
lenjenek, Erdélyen kívül a Buka-
rest körüli térségben és Kelet-Ro-
mániában is. 

Pallos András, az ITDH belgrá-
di kereskedelmi szolgálatának 
igazgatója kifejtette, a szerbiai és 
montenegrói ipari termelés nem 
tudott 2001 -ben növekedést pro-
dukálni, hiányzik a forgótőke, 

ezért a 11 milliós ország szükség-
leteinek kielégítésében továbbra 
is fontos szerep hárul a behoza-
talra. Az utolsó egy esztendő ma-
gyar-jugoszláv kapcsolataiban 
óriási előrelépés volt a 2002. júli-
us elsején életbe lépett szabadke-
reskedelmi megállapodás, azóta 
bővült az áruforgalom, elérte a 
300 mdlió dollárt, jelentős ma-
gyar aktívummal. Miközben a 
banki háttér is javult. 

Sajnos, ez a megállapodás csak 
Magyarország EU-tagságáig él, de 
addig Pallos András szerint ki kell 
használni a lehetőségeket. Hi-
szen utána már az EU, valamint 
Szerbia és Montenegró közötti 
kereskedelmi szerződések lépnek 
életbe, amelyekben természete-
sen értékes szerepet játszhatnak 
a magyar kapcsolatok. A kivitelt 
illetően eddig mi, magyarok az 
élelmiszer-, jármű-, papír- és 
vegyiparban „voltunk jók". 

E K 

120 éve született Juhász Gyula 

A Tiszai csönd költője 
Százhúsz éve, 1883. április 4-én Szegeden szü-
letett Juhász Gyula, akire ma síremlékének új-
raavatásával, tudományos felolvasóüléssel és ko-
szorúzással emlékezik szülővárosa. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi kispolgári családból származó költő a 
piaristáknál érettségizett, első versei 1899-ben je-
lentek meg a Szegedi Naplóban. 1902-ben beirat-
kozott a pesti egyetem magyar-latin szakára, barát-
ságot kötött Kosztolányival, Babitscsal, később 
megismerkedett Adyval is. Juhász Gyula 1906-ban 
a máramarosi gimnáziumban, majd Léván kezdett 
tanítani, de 1907-ben hazatért Szegedre, ahol meg-
jelent első verskötete. 1908-11 között Nagyvára-
don tanított, ott ismerte meg múzsáját, Sárvári 
Anna színésznőt, akihez Anna-verseit írta. 
1911-ben Szakolca gimnáziumába, majd a makói 
állami főgimnáziumba helyezték. Az 1918-as októ-
beri forradalom után a szegedi Nemzeti Tanács tag-
ja, a Délmagyarország vezető publicistája lett. 
1919-ben a szegedi színház direktóriumának tagja-
ként új műsorpolitikát dolgozott ki, de rövidesen 
eltávolították a teátrumból. Politikai szerepvállalá-
sa miatt sokáig nyugdíjat sem kaphatott, verseiből 
és cikkeiből élt. Negyedszázados költői jubileumán 
Babits, Kosztolányi és Móra köszöntötték. Az elsők 
között ismerte fel József Attila tehetségét. 1929-től 
háromszor is elnyerte a Baumgarten-díjat. Éveken 
át a szegedi idegklinikán és különböző szanatóriu-
mokban kezelték. 1937. április 6-án halt meg vero-
náimérgezésben Szegeden. A Tiszai csönd, a Mi-
lyen volt... és Anna örök című verseit ma is a leg-
népszerűbb költemények közé sorolják. 

- Juhász Gyula is a Nyugat nagy nemzedékéhez 
tartozott, költészete a legkiválóbbakéval egyenérté-
kű. Lírai realizmusa szociális látását és érzését is 
tolmácsolja. Újra aktuális, ahogyan költészetével az 
egyszerű emberek, a szegények sorsára irányítja fi-
gyelmet. Cikkei, tanulmányai az emberi léttel, sors-
sal kapcsolatos örök kérdéseket, gondolatokat fo-
galmaznak meg. Juhász Gyula életművét új és új ol-
daláról folyamatosan fel kell tárnunk és közkinccsé 
kell tennünk, hogy a lassan feledésbe merülő költé-
szete iránt felkeltsük az olvasóközönség érdeklődé-
sét. Legalább az évfordulókon fel kell hívnunk az 
életmű maradandó értékeire a figyelmet. A szegedi 
pedagógusoknak erkölcsi kötelességük, hogy Juhász 
Gyula és a szegedi klasszikusok kultuszát ébren 

Juhász Gyula a harmincas években. 

tartsák, helyi kapcsolataikat tudatosítsák - mondja 
Péter László irodalomtörténész, nyugalmazott 
egyetemi tanár, aki nemrégiben monografikus igé-
nyű tanulmánykötetet adott közre Juhász Gyuláról. 

• 
A 120. évforduló alkalmából ma délelőtt 11 óra-

kor a Belvárosi temető X. díszparcellájánál Botka 
László polgármester avatja fel Juhász Gyula felújí-
tott síremlékét. Megemlékező beszédet mond Tóth 
Szergej, az SZTE JGYTFK ifjúsági és kommuniká-
ciós főigazgató-helyettese. 14.30-tól Péter László 
elnökletével tudományos felolvasóülést rendeznek 
a városháza házasságkötő termében. 16.30-tól a 
Pécsi u. 2. sz. alatt, a Juhász Gyula szülőháza he-
lyén elhelyezett emléktáblánál, majd 16.50-kor a 
költő Roosevelt téri szobránál tartanak koszorú-
zást. 19 órától a Bartók Béla Művelődési Központ 
dísztermében rendezik meg a szegedi vers ünnepét. 
Juhász Gyula költeményeiből Gyémánt Csilla szer-
kesztésében Anna örök címmel az SZTE JGYTFK 
irodalmi színpada ad műsort. A jubileum alkalmá-
ból Juhász Gyula-különszámként jelent meg a So-
mogyi-könyvtár Szegedi Műhely című kiadványa, 
megemlékezik a költőről a Tiszatáj áprilisi száma 
és a Szeged folyóirat is. 

Dégáz Rt. alábbi feliratú 
bélyegzője elveszett 

Dégáz Rt. 2. Hódmezévásárhelyi 

Ügyfélszolgálati Kirendeltség 

Hódmezővásárhelyi 

Ügyfélszolgálali Iroda 
Adószám: 11086459-2-06 

Clb Bank Rt. 10700062-

04188607-51100005 6800 

Hódmezővásárhely, Kutasi út 24. 

2003. április 1-jétb'l 
használata érvénytelen. 

Ismét szenzációs 

CIPŐVÁSÁR 
a Mary Cipőboltban! 
Óriási kedvezmények 
április 8-tól tavaszi 
és nyári modellekre. 
Nyitva: k.-p.: 9-18, szo.: 9-13. 
Bejárat a Dankó Pista u. felől. 

On többet akar??? 
M i is!!! 

A WÜRTH értékesítési profizmusával világelső lett a szereléstechnikában. 
A cég több mint 80 országban szerzett tapasztalatát 

értékes í tés i munkatársként 
Ön is hasznosítsa fejlődéséhez. 

Követelmények: 
• legalább középfokú 

műszaki végzettség, 
• faipari vagy építőipari 

ismeretek (mindkét terület 
érdekes), 

• jó kapcsolatteremtő és 
kommunikációs képesség, 

• jogosítvány, egészségügyi 
alkalmasság, 

• Csongrád megyei lakóhely, 
• alkalmazás esetén erkölcsi 

bizonyítvány. 

Az értékesítési tapasztalat 
előnyt jelent. 

Feladat: 
• kapcsolattartás a meglévő és leendő 

ügyfeleinkkel, 
• a kiemelt partnereink ügyfélkezelése, 
• a cég piaci stratégiájának 

képviselete. 
Amit kínálunk: 
• főállású munkaviszony, 
• profi háttér Magyarországon, 
• karrierlehetőség, előmenetel, 
• önálló munkavégzés és döntési 

jogkör, , 
• betanulási idő alatt fix fizetés, 

utána teljesítményarányosan 
növekvő jövedelem, 

• folyamatos továbbképzés. 

Kézzel írott, fényképes pályázatát bizalmasan kezeljük! 
JÖJJÖN HOZZÁNK, LÉPJÜNK ELŐRE EGYÜTTt 

Jelentkezését a hirdetés megjelenését követő 
2 héten belül az alábbi címen várjuk: 

WÜRTH Szereléstechnika Kft., Tordai Viktor, 
2040 Budaörs, Gyár u. 2. 


