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Móra kézírása a csigák, kagylók céduláin 

Fűzlégycincér és fakókeselyű 

Gyönyörű lett a múzeum kiállítása Fotó: Frank Yvette 

Óriási, embernél nagyobb szárnyfesztávol-
ságú fakókeselyű is van a Móra Ferenc 
Múzeum természettudományos gyűjtemé-
nyében - de van kékcsőrű réce, s rez-
nektúzok is. Egykor nem voltak ritkák Ma-
gyarországon, ma úgyszólván nincsenek. A 
Szegeden fölfedezett fűzlégycincér az egész 
világon nincs másutt. A vidékiek közül a 
szegedi múzeum madár- és rovargyűjte-
ménye a legteljesebb. 

Csak a jéghegy csúcsa, amit a múzeum állan-
dó kiállításain láthatnak az érdeklődők. 
Több mint 432 ezer, összefoglaló néven „ter-
mészettudományos tárgy" található nálunk 

mondja Gaskó Béla, a Móra Ferenc Múze-
um igazgatóhelyettese. A természettudomá-
nyos gyűjtemény nagyobb része a múzeum 
raktáraiban található. A vidéki múzeumok 
közül a szegedi rendelkezik a legnagyobb ma-
dár- s rovargyűjteménnyel, és a puhatestű- és 
kövületgyűjtemény is a legteljesebbek közé 
tartozik. - A kollekció ma is bővül, sok eset-
ben azt lehet mondani: sajnos - mondja az 
igazgatóhelyettes. Ugyanis, bár gerinces álla-
taink legtöbbje védett, például autó elütötte, 
magasfeszültségű vezetéknek ütközve áram-
ütést szenvedett, megmérgezett példányokra 
gyakran bukkan a határt járó. S ha már rájuk 
bukkant - nagyon helyesen - , a közművelő-
dést szolgáló múzeumba juttatja őket. 

A RAKTAR SINCS 
ELZÁRVA 
A természettudományos gyűjteménynek a 
múzeum raktáraiban elhelyezett része -
azaz a többség - sincs elzárva az érdeklő-
dők elől. Ha a látogatást egy héttel előtte 
jelzik a szervezők a múzeumnak, és ha a 
csoport nem nagyobb húsz fősnél, az in-
tézmény fogadja a raktárban is - az ide-
genforgalom résztvevőit, s a diákokat is. 

Mi haszna a múzeumi gyűjteménynek? A 
tudományos munkát éppúgy szolgálja, mint 
az ismeretterjesztést. Ha valaki nem tudja 
megállapítani, milyen madarat látott, a 
gyűjtemény alapján könnyen azonosíthatja, 
sok esetben megbízhatóbban, mint könyvek 
ábrái segítségével. Soroljunk föl néhányat a 
gyűjtemény leginkább unikumnak tekint-
hető darabjai közül! A rovarvilágból ilyen 
például az 1934-ben, Szegeden, Stiller Vik-
tor által fölfedezett fűzlégycincér. Az egész 
világon csak környékünkön él; preparált 
példányainak legtöbbje a Móra-múzeum-
ban látható, ezeket Gaskó Béla gyűjtötte. A 
puhatestűek (csigák, kagylók) első példá-
nyai még 1883-ban kerültek a múzeum jog-

elődjének tulajdonába. Az idők során össze-
keveredett gyűjteményeket maga Móra Fe-
renc rendszerezte - sok cédula őrzi a nagy 
író-múzeumigazgató kézírását. A legújabb 
puhatestű-gyűjteményt Bába Károly nyugal-
mazott főiskolai tanár adományozta a mú-
zeumnak. 

A madárgyűjteményen belül szólni kell 
például Beretzk Péter, Marián Miklós, illetve 
Gaskó Béla példányairól. A fakókeselyű, a 
parlagi és a rétisas, a vándorsólyom, az ugar-
tyúk - hogy csak néhány látványos madarat 
említsünk - olyan kuriózumok, amelyekre a 
világ minden természettudományos gyűjte-
ménye joggal lenne büszke, ha az ő tulajdo-
nukban volna. Az emlősök? Kis termetű, vi-
szont annál ritkább lény a földikutya, ez a 
föld alatti járatokban élő, akár méternyi ma-
gas földhalmokat is feltornyozó rágcsáló, 
mely a puszták mezőgazdasági művelésbe 
vonásával jóformán kipusztult Magyaror-
szágról. 

A megye déli részén létesülőben lévő Körö-
séri Tájvédelmi Körzet (semmi köze a Körös-
höz) területén még él. A közismert, a gyere-
kek számára mesehősöket jelentő állatok kö-
zül az őz például éppúgy megismerhető a 
gyűjtemény alapján, mint a róka, medve, 
vadmacska. Mikor lát ilyeneket élőben egy 
Csongrád megyei diák? 
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Fiatal hangszeresek jelentkezését várják az Európai Unió Ifjúsági Zenekarába 

Világszerte muzsikálhatnak 
Fiatal magyar muzsikusok jelentkezését is várják az Európai 
Unió Ifjúsági Zenekarába. A 140 tagú együttes világszerte kon-
certezik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Európai Unió Ifjúsági Zene-
karát (EUYO) 1976-ban azzal a 
céllal alapították, hogy össze-
gyűjtse az EU legtehetségesebb 
fiatal zenészeit. Minden évben 
meghallgatásokat tartanak va-
lamennyi tagországában, hogy 
betöltsék a 140 helyet. A sike-

res jelöltek részére a zenekar 
lehetőséget nyújt arra, hogy a 
hangszeres zenére szakosodott 
professzorokkal do lgozza na k 
együtt, világhírű karmesterek-
kel és szólistákkal lépjenek fel 
a világ legnagyobb koncertter-
meiben. 

Vendégkarmesterként vezé-
nyelte a zenekart többek kö-

zött Dániel Barenboim, Leo-
nard Bernstein, fames Conlon, 
Carlo Maria Guilini, Bernard 
Haitink, Herbert von Karajan, 
Zubin Mehta, Msztyiszlav 
Rosztropovics és Solti György 
is. 

Az EUYO tagjai nem részesül-
nek díjazásban, de az oktatást, 
utazást és a szállást teljes ellátás-
sal díjmentesen biztosítják ré-
szükre. A zenekar idén is tagfel-
vételt hirdet, amelyre 1'4 és 24 év 
közötti fiatalok (azaz az 1981. ja-
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nuár 1. és 1991. december 31. 
között születettek) jelentkezését 
várják. Az aspiránsnak a 25 
EU-tagállam egyikének érvényes 
útlevelével kell rendelkeznie; ze-
nekari hangszerén legalább 8 
osztályt el kellett már végeznie. 
Jelentkezni a KultúrPont Irodá-
nál lehet. A jelentkezési lapok 
beérkezésének (nem a postára 
adásának!) határideje: 2005. de-
cember 15. Bővebb információ: 
www.kulturpont.hu/euyo, tele-
fon: 06-1-413-7574. 

VARJUK 

A mérnök szerint a vízügyi szakmában van fantázia 

Vásárhelyi-díjat 
kapott Medgyesi Pál 
Vásárhelyi Pál-díjjal ismerte el a vízügyi tárca Medgyesi Pál 
munkáját. A mérnök a makói víziközmű igazgatójaként számos 
nemzetközi szinten elismert projektet vitt véghez. E szakmai 
kitüntetésből évente hetet ítélnek oda az ország legjobb víz-
mérnökeinek. 

Kétszeresen is jelentős, hogy 
Medgyesi Pál, a Makó-Térségi 
Víziközmű Kft. ügyvezető igaz-
gatója nyerte el idén a hét Vásár-
helyi Pál-díj egyikét, hiszen rit-
kaság, hogy nem a közigazgatás-
ban dolgozó, és talán még egye-
dibb, hogy egy kisvárosban tevé-
kenykedő mérnök életművét is-
merték el az ezüstplakettel. A 
vízügyi szakmában immár negy-
venkettedik esztendeje tevékeny-
kedő szakembert meglepetés-
ként érte a kitüntetés, hiszen, 
mint elmondta: idén éppen, 
hogy semmiféle megvalósult 
projekt kerek évfordulóját nem 
ünnepelte a cég, ráadásul a szak-
mai fórumokon, egyeztetéseken 
is igen kemény szavú, kritikus 
hozzászólónak tartják, ami nem 
mindig esik jól a mérnökszakma 
tekintélyes döntnökeinek. 

- Érdekes párhuzamot talál-
tam Vásárhelyi életműve és a 
Makón és térségében végzendő 
vízügyi feladatok között, hiszen 
a nagy folyószabályzó a Tisza 
megregulázásához ezzel a mottó-
val kezdett: a folyamot csak egy 
átfogó terv alapján, az összes 
érintett vármegyének és birto-
kosnak az összefogásával lehet 
sikerrel szabályozni - mondja 
Medgyesi. - Éppen ez, a víztisz-
taságban, szennyvízkezelésben 
érintett települések, önkormány-
zatok összefogása szükséges ma 
is, és nem kisebb a feladat, mint 
másfélszáz évvel ezelőtt - bár re-
méljük, hogy a végkifejlet vidá-
mabb lesz, hiszen Vásárhelyi 
minden bizonnyal abba a felelős-
ségbe és küzdelembe balt bele, 
amit a szervezés feladata rótt rá. 

A vízmérnökök esetében adha-
tó legmagasabb elismeréssel 
szakmai és vezetői munkáját 
egyaránt díjazta a szakminiszté-
rium: számos nemzetközi szin-
ten is jegyzett újítás, fejlesztés 
megvalósítása kötődik a nevéhez 
Makón és a környező kistérség-
ben, hiszen teljesen megújult a 
vízellátórendszer és a szennyvíz-
tisztítás technológiája is, ráadá-
sul a megyében egyedülállóan si-
került egyetlen ivóvíz-szolgáltató 
partnerévé szervezni a kistérség 
összes települését. 

- Az egylépcsős vízellátórend-
szerektől indultunk, és eljutot-
tunk odáig, hogy komplex vízke-
zelési technológiák nemzetközi 
kutatásában veszünk részt. 

A TISZA 
SZABÁLYOZÓJA 
Vásárhelyi Pál 1796-ban 
született, 1816-ban szerzett 
„eminensként" mérnöki ok-
levelet, majd a Tisza egy 
szakaszán, a Körösön és a 
Berettyón végzett vízrajzi fel-
méréseket. 1819-től Huszár 
Mátyás - a szegedi rakpart 
névadója - mellett dolgoz-
hatott, majd 1829-től a Du-
na-felmérés igazgatómérnö-
kévé nevezték ki, négy évvel 
később Széchenyi társasá-
gában Londonba utazott, a 
Nemzeti Tudós Társaság le-
velező taggá választotta. 
1845-ben a Közlekedési Bi-
zottmány elnökeként a Tisza 
szabályozását határozta el, 
elkészítette a folyam szabá-
lyozási tervét, de meg nem 
valósíthatta, mert tragikus 
hirtelenséggel meghalt. 

1967-ben, éppen közvetlenül az-
előtt, hogy Makóra kerültem, két 
munkás is életét vesztette a város 
mechanikus szennyvíztisztítójá-
nak egyik aknájában. Az életve-
szélyes rendszer átalakításával 
nemzetközi díjas, három fázisú, 
modern tisztítóművet valósíthat-
tunk meg. Temesvártól Kaliforni-
án át Stockholmig, sőt Kairóig 
számos országban tapasztalhat-
tam a vízkezelés lehetőségeit, és 
gyümölcsöző együttműködést, 
közös gondolkodást eredménye-
zett a temesvári kollégákkal fel-
vett kapcsolat - foglalta össze a 
szakember, aki vezetői munkájá-
nak összefoglalásaként kiemelte: 
egy bérelt mosókonyhától juthat-
tak el a jelenlegi, több telephelyes 
igazgatóság kialakításáig. A ma-
kói vízmű egyébként országszerte 
elismert mérnökiskolája a frissen 
végzett szakembereknek. 

- Szeretném, ha unokáim foly-
tatnák ezt a pályát, hiszen kisko-
ruktól együtt látogattam el velük 
a nagy beruházások színhelyére, 
amit rendkívül élveznek mind a 
mai napig. A kitüntetést egyéb-
ként édesanyámnak dedikál-
nám, aki 86 éves, és nagyon örül 
minden elismerésemnek 
mondta Medgyesi Pál. 
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NEVJEGY 

Medgyesi Pál építő-
mérnökként vég-
zett, emellett vízke-
zelési és munka-
biztonsági szak-
mérnöki, vízlétesít-
mény-vezetői, -ter-
vezői és vízgazdál-
kodás-szakértői 
oklevelet is szer-
zett. 1964-től 
1994-ig a Csongrád 
megyei víz- és csa-
tornamű üzemfő-
mérnökségén dol-
gozott, majd annak 
vezetője lett. '94-től 
a Makó-Térségi Ví-
ziközmű Kft. ügyve-
zető igazgatója. 

Medgyesi Pál több mint ncgy évtizedes 
szakmai tevékenységét díjazták a magas 
kitüntetéssel Fotó: DV 
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Várjuk kedvenc fotóikat rövid szöveggel! 
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