
A Délmagyarország 95. születés-
napját emlékezetessé tevő má-
jus 28-i rendezvényen, a Klauzál 
téren (elállított sátrakban szá-
mos kísérőprogrammal várjuk a 
velünk együtt ünneplőket. A 
szegedi rendezvényeken fel-fel-
tűnő, a „délmagyaros szülinapi 
buli" hátterét is adó sátrakat az 
Ördögszekér Bt. biztosítja. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az ördögszekér egy olyan nö-
vény, amelyet görget a szél, s így 
szórja szét magjait - jellemezte 
cége névadóját Mocsellini Ru-
dolf. Az ismert szegedi kézműves 
és vásárszervező az ihlető nö-
vényre, de a betéti társaságra is 
jellemzőnek érzi, hogy szélsősé-
ges körülmények között is élet-
ben marad, és mindenhová eljut. 

A május végi DM-partin ottho-
nos, belakható díszletként szere-
pet kapó Ördögszekér-sátrak elő-
ször 1999-ben, az akkori nép-
táncfesztiválhoz kapcsolódóan 
rendezett vásáron, a szegedi Du-
gonics téren tűntek föl. Aztán 
hat évvel ezelőtt már a régi hidat 
vették birtokukba, majd a Dóm 
térre az adventi időszakban vará-
zsoltak karácsonyi hangulatot -
színházzal, kézművesekkel, 
programokkal. 

Az Ördögszekér sátrait rendre 
fölhúzzák a szegedi hídi vásá-
ron, és az ország számos rangos 
fesztiválján Fotó: Gyenes Kálmán 

Az algyői olajmező barakkjaiból valóságos palotába költözhettek a kincsek 

Világnap - raktáravatással 

A múzeumi raktár látogatókat is fogad majd Fotó: Schmidt Andrea 

A milliméteres rovartól a három és fél 
méteres utánfutóig összesen egymillió két-
százezer tárgyat őriznek a szegedi Móra 
Ferenc Múzeum tegnap átadott belvárosi 
raktárában, amelyet 330 millió forintért 
alakított ki a Csongrád Megyei Közgyűlés. 
A Boross |ózsef utcai épületben később 
látogatókat is fogadnak. 

Akik figyelik Szeged szellemi életének alaku-
lását, kétféleképpen élhették át a Móra Fe-
renc Múzeum új raktárbázisának tegnapi át-
adását. Az idei múzeumi világnapra időzített 
avatás örömteli esemény, ám sok városlakó-
ban fölidézhette, hogy a Horváth Mihály ut-
cai képtár esett áldozatul a múzeumi gyara-
podásnak. Mint emlékezetes, ezt adta el a 
fönntartó megyei önkormányzat, hogy meg-
vásárolhassa a Boross József utcai négy szin-
tes épületet a múzeum számára, raktár célja-
ira. 

A képtárért kapott 105 millió persze nem 
volt elég, egy másik megyei tulajdonú épüle-
tet is áruba bocsátottak és saját forrásokból is 
kipótolták az összeget. Összesen-330 milliót 
költött a megyei közgyűlés, hogy a műtár-
gyak raktározására alkalmassá tegye az épü-
letet. Mostanra megfelelő hőmérsékleti és 
fényviszonyokat teremtettek (fényvédő fóli-
ákkal borították be az ablakokat), Dexi-
on-Salgó polcokat szereltek össze, amelye-
ken a roppant mennyiségű anyagot tárolják. 
Időközben tetőbeázást, a hibásan fölszerelt 
csatorna miatt falnedvesedést kellett „kivé-
deni" és csőrepedés is volt. 

Mindennek ellenére a Boross József utcai 
új múzeumi raktár - ahogyan az igazgató, 
Vörös Gabriella mondta - valóságos palotá-
nak tetszik az olajos barakkokhoz képest. Az 
algyői olajmező leromlott állapotú barakkjai-
ban, a kitört ajtajú-ablakú, sok helyen beázó 
építményekben a szerves anyagból készült 
tárgyak penészedtek, az átnedvesedett fatár-
gyakat megtámadta az álszú. A rejtett élet-
módú bogarak elleni védekezés eleve nehéz, 
speciális szakértelmet kíván. De a kiváltó 
okokat sem lehetett megszüntetni, úgyhogy 
okkal tartottak a teljes állagvédelmi kataszt-
rófától. A barakkokba nem is mertek értéke-
sebb tárgyakat kivinni, ezek a múzeum Tisza 

A JÖVENDŐ 
KIÁLLÍTÁSOKÉRT 
- Jól megőrzött tárgyak nélkül nincs kiállítás 
- foglalta össze a múzeum új épületének je-
lentőségét Vígh Annamária kultuszminiszté-
riumi főosztályvezető az átadási ünnepsé-
gen. Ezért támogatta a főhatóság is a múze-
umi raktárprogramot és Ott József, a megyei 
közgyűlés alelnöke Is arról beszélt, hogy a 
megyei döntés kényszerhelyzetben, de még 
időben született. A 3300 négyzetméter alap-
területű raktárbázist Kócziánné Szentpéteri 
Erzsébet, az Országos Műszaki Múzeum fő-
igazgatója avatta föl tegnap, aki a miniszté-
riumban volt főtisztviselő a raktárprogram 
indulásakor. 

parti épületében és a Fekete Házban halmo-
zódtak. 

- Legeslegjobban talán a történeti bútorokat 
sajnáltam - mondta a múzeum igazgatója. 
Vörös Gabriella szerint a több száz éves szek-
rények, asztalok, székek, a festett néprajzi bú-
torok majdnem áldozatul estek a több évtize-
desre nyúlt „ideiglenes" raktározás mostoha 
körülményeinek, de a vasak és a fémek is 

megsínylették az algyői viszonyokat. - Arról 
persze csak álmodhattunk, hogy egyszer a mi 
muzeális értékeinket is olyan luxuskörülmé-
nyek között állíthatjuk ki, mint New Yorkban 
vagy Washingtonban, ahol a föld alatti, csupa 
üveg terek a múzeumi tárolóhelyek. De arról 
a tervről nem mondtunk le, hogy új raktárbá-
zisunkat megnyitjuk majd a közönség előtt: 
bejelentés alapján rendszeresen szeretnénk 
csoportokat fogadni. 

Ez ebben a pillanatban még azért nem le-
hetséges, mert az eredetileg tervezettnél sok-
kal több tárgyat kellett az új helyre szállítani: 
a múzeum különböző épületeiben őrzött, 
összesen egymillió 800 ezer tárgy közül egy-
millió 200 ezer található most a Boross Jó-
zsef utcai raktár négy szintjén - az alig egy 
milliméternyi rovaroktól a 3,5 méter hosszú 
utánfutóig terjed a nagyságuk. Ide kerültek -
a 13-as terembe - a szegedi vár területén föl-
lelt fölbecsülhetetlen értékű gótikus emlé-
kek, s a várban tervezett lapidárium kialakí-
tásáig itt is maradnak. Ugyancsak itt tárolják 
az úgynevezett autópálya-leleteket is. A ren-
geteg tárgyon restaurálási és állagvédelmi 
terv alapján dolgoznak, eddig a történeti és 
néprajzi anyagot sikerült legalább egyszer át-
tisztítani. 
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Raiffeisen 
BANK 

INGATLAN 
B É R B E A D Á S 

A Tisza Volán Rt. 

bérbe adja 
Szeged, Jókai u. 7-9. 

szám alatt 
(Nagyáruház, passzázs soron) 

található 

120 nf 

alapterületű 
ingatlanát. 

Érdeklődni lehet személyesen, 
illetve telefonon. 

Infrastrukturális osztály 
6724 Szeged, Bakay N. u. 48. 

Tel.: (62) 560-111/4271-es 
mellék 

DELMAGYARORSZAG 
OTTHON VAN! 
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KÖZLEMÉNY 
T á j é k o z t a t j u k T i s z t e l t Ü g y f e l e i n k e t , h o g y a M O L R t . 

2005. augusztus 18-án, 10.00 órától 14.00 óráig 

FERENCSZÁLLÁS, KISZOMBOR, 
KLÁRAFALVA és KÖBEKHÁZA 

településeket érintően 

az üzemeltetésében tévő földgázszállító rendszeren 

gázszolgáltatási szünettel járó 
karbantartási munkát végez. 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet megelőzése 
és a zavartalaníVisszakapcsolás érdekében a fenti időszakban 

a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést 
szüneteltetni szíveskedjenek. 

A MOL Rt. és a DÉGÁZ Rt. munkatársai mindent megtesznek 
annak érdekében, 

hogy a zavartalan gázellátást mielőbb helyreállítsák. 
Türelmüket és megértésüket köszönjük! 

D É L A L F Ö L D I G Á Z S Z O L G Á L T A T Ó R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 

Ha most hétvégén a Skálában vásárol bármilyen terméket 
visszakapja az ÁFA összegét azaz 20Z-ot vásárlási utalvány formájában, 
amely májas 23-28. között váltható be. 

Vállalkozói 
számlavezetés 

Ft havi díjért 

Ördögszekér a születésnapi bulin is 

DM-sátortábor 
Kossuth lábánál 

- Csak hazai, minőségi termé-
keket fogadunk be - hangsúlyoz-
ta Mocsellini Rudolf. - Vásárain-
kon nagy számban kínálunk zsű-
rizett portékákat. Ma már nem-
csak Szegeden tevékenykedünk, 
megfordulunk az ország számos 
fesztiválján, így például a viseg-

r á d i palotajátékokon, a soproni 
ünnepi heteken, a Savaria törté-
nelmi karneválon. E hét végén, 
immáron hatodik alkalommal a 
hídi vásáron állítjuk fel sátrain-
kat, de nemcsak a Belvárosi hí-
don, hanem most először a Híd 
utcában is. Idén is sokféle prog-
ramot ajánlunk: érdekesség a Ti-
szán hajózó, majd a hídon is ját-
szó moldvai ütős-fúvós zenekar, 
a Fanfara Komlpexa, s idén ismét 
bemutatkozik a szegedieknek az 
ólomöntő, vagy a kötélverő. Va-
sárnap zárul a programunk, utá-
na pedig sátrainkat egy kicsit 
odébb költöztetjük. Az Ördög-
szekér-sátrak a Délmagyarország 
95. születésnapján adnak helyet 
a kísérőprogramoknak a Klauzál 
téren, a Kossuth-szobor előtt. 

Raiffeisen Minimum Számlacsomag 

• számlavezetés 

• hozzáférés az internetes és telefonos 

számlavezetési szolgáltatásokhoz 

• üzleti bankkártya 

www.raiffeisen.hu 
Hívja a 06 40 48 48 48-as telefonszámotl 

http://www.raiffeisen.hu

