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Örömgyűjtögetők és boldogságvágyók 

Farsang az Agyagos utcában 

Nyitottabbá akarják tenni világukat. Fotó: Gyenes Kálmán 

Farsangi ünnepség, álarcok, túlszínczett karak-
terek, jelmez, produkció, taps, öröm - ilyen egy 
februári heöltözős buli. A szegcdi, Agyagos utcai 
Waltner Károly Ot thonban azonban több is van e 
felhőtlennek tűnő télbúcsúztató mögött: drukk, 
szeretet és elhivatott emberek évekig tartó mun-
kája. 

Mi tagadás, nehéz mosolyogva belépni egy sérült 
gyerekeket ellátó intézménybe. Nem is keresem hát 
idétlenül a megfelelő arckifejezést, rábízom magam 
a látványra és Deák Erzsébetre, az otthon vezető 
ápolónőjére. Hetven-nyolcvan maskarába bújt bol-
dog bentlakó tapsol mögöttünk, miközben a szín-
pad közeli kis padon szorongva épp ráadást kapunk 
egy páresztendős primadonna előadásából, aki csár-
dásruhában állítja: „mégis bunda a bunda..." 

Azt, hogy a kisleány, vagy a vele foglalkozó szak-
emberek szeme csillog-e jobban, nehéz eldönteni. 
Nagy az öröm, minden csekélység óriási eredmény-
nek számít - mondja a vezetőnő, s jön egy kis sta-
tisztika is. Száznyolcvanhat, enyhén, közepesen, 
súlyosan és halmozottan sérült, „értelmében aka-
dályozott" kis-és nagy gyermeket óvnak-védenek e 
falak között, kicsiktől, a csaknem felnőttekig. Az 
itt lakóknak mindössze negyedét látogatja, vagy 

időnként hozza- viszi szülő, akit mi, bármennyire 
igyekszünk, nem tudunk pótolni - mondja Deák 
Erzsébet. 

A lakók közül vannak, akik képesek lehetősége-
ikhez viszonyítva önállóság fokozatainak elsajátí-
tására s vannak, akik nem. Itt azonban más értel-
met nyer az önállóság kifejezés. 

Koszó Mária, az intézet mentálhigiénés csoport-
jának vezetője szerint siker egy önállóan bekötött 
cipő, egy ügyesen megfogott kiskanál, egy repdeső 
tekintet, s szárnyaló boldogságot hoz egy-egy ilyen 
jelmezes szereplés is. Éppen ezért cél, hogy ezt a vi-
szonylag zárt világot nyitottabbá tegyük - véli. 
Amellett, hogy biztonságot a szokásrend kialakítá-
sa, örömet a szeretet, nyugalmat az érintés ad, kel-
lenek a szülők, kell az utca zaja, a séta kirándulás, a 
színház, a kinti világ. Néhány jó pillanatért hosszú 
hónapokig érdemes a boldogságra vágyók örömét 
keresni - álltja egybehangzóan, tiszteletre méltó 
határozottsággal a mentálhigiénés vezető és az 
ápolás első embere. 

Az ember hajlamos az elégedetlenségre, s arra, 
hogy kételkedjék a boldogságában. Pedig jó volna, 
ha minden pillanatban tudnánk: akinek ép, egész-
séges gyermeke van, annak mindene megvan. 

KATKÓ KRISZTINA 

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték 

Megölte és elégette elvált 
feleségét a röszkei férfi 
Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a Csongrád Megyei Bíróság 
azt a férfit, aki előbb életveszélyesen megsebesített egy kisteleki 
asszonyt, majd pár hónappal később Röszkén volt feleségét meg-
fojtotta és elégette. 

Megromlott a viszony K. Sándor 
(32 éves) és felesége között 2000 
elejére, ezért a férfi január 3-án 
elköltözött röszkei közös tanyá-
jukból. Az éjszakát anyjánál töl-
tötte, majd több napig Szegeden 
aludt, míg január 7-én délután 
Kistelekre utazott, hogy felkeres-
se egy ismerősét. A 70 éves H. 
Gábornéval előbb a szobában be-
szélgettek, majd amikor a férfi 
megszomjazott, az asszony víz-
zel kínálta a konyhában, de hoz-
zátette: van bor is házban. El is 
indult a kamrába az italért, ám 
ekkor K. minden ok nélkül rátá-
madt, és egy negyven centi hosz-
szú feszítővassal (amit pár nap-
pal korábban vásárolt, s azóta is 
magánál tartott) nagy erővel 
többször is megütötte házigazdá-
ját. 

A legtöbb ütést a nő fejére mér-
te K., de megsérült az asszony 
keze is. K. ezt követően a feSzítő-
vasat és a sapkáját hátra hagyva 
elballagott a kisteleki vasútállo-

másra, s Budapestre utazott. 
Másnap már visszatért Szegedre, 
ahol önként jelentkezett a rend-
őrségen. H. Gábornét időközben 
kórházba szállították, ahol meg-
állapították, hogy több csontja is 
eltört, a koponyájából egy dara-
bot el kellett távolítani, s az idős 
nő az ütések következtében ma-
radandó látáskárosodást is szen-
vedett. 

K. Sándor ezt követően vissza-
költözött feleségéhez (aki több 
betegség miatt gyógykezelés alatt 
álltj röszkei tanyájukra. Kapcso-
latuk nem javult, ezért 2000 
szeptemberében el is váltak, de a 
férfi továbbra is közös háztartás-
ban élt K. Erikával. Október 
8-án, vasárnap reggel a férfi az 
asszony nógatására bejelentette, 
ő ugyan nem kel fel, mert még 
pihenni akar. K. Erika viszont 
nagyon szerette volna, ha volt 
ura inkább a ház körüli teendőe-
ket látja el, ezért aztán megpró-
bálta kicibálni az ágyból. 

• K. bizonyult erősebbnek, az 
asszonyt maga mellé rántotta, s 
addig szorongatta a nyakát, amíg 
a nő megfulladt. K. a holttestet 
kivitte az udvarra, kukoricaszá-
rat és fát rakott rá, majd meg-
gyújtotta. A férfi a hullaégetést 
másnap is folytatta, végül a ha-
mut és a testmaradványokat egy 
kiszáradt kútba dobta. K. Sándor 
a szomszédoknak azt mondta, 
feleségét műteni kell és ezért Bu-
dapestre utazott, ahol kórházban 
kezelik. Titkát azonban nem 
tudta sokáig magába fojtani, 
ugyanis október 19-én K. már a 
szegedi rendőrségen bevallotta 
bűnét. 

A Csongrád Megyei Bíróság 
K. Sándort emberölésért és em-
berölési kísérletért életfogytig-
lani, fegyházban letöltendő sza-
badságvesztésre ítélte, s 10 évre 
eltiltotta a közügyek gyakorlá-
sától. A férfi leghamarabb 30 
év múlva bocsátható feltétele-
sen szabadlábra. Az ügyész az 
ítéletet tudomásul vette, a vád-
lott és védője enyhítésért fel-
lebbezett, így az ítélet nem jog-
erős. 

B.Z. 

Veress József 
könyve 
A neves közgazdász professzor, 
Veress József nemrégiben Lék 
címmel megjelent szépirodal-
mi, önéletrajzi ihletésű művé-
nek bemutatóját tartották teg-
nap délután Szegeden a 
BM-klubban. 

A szerzővel Fekete Klára újság-
író beszélgetett. 

Újjáalakult a baleset-megelőzési bizottság 

Gyulay Endre 
aggódik a fiatalokért 

Tisztelt dél-magyarországi lakosok! 
Tisztelt képviselő-testület! 

Alulírott Petykó Zoltán bejelentem, hogy a Profond 1899 
Rt.-ben többségi tulajdont szereztem, így a Szeged Tv Kft. 
gyakorlatilag az érdekeltségembe tartozik. Ezzel kapcsolat-
ban szeretnék néhány dolgot a nyilvánosság előtt ismertet-
ni. 

Szándékaim szerint a Szeged Televízió továbbra is a ré-
gió és a város televíziójaként működik. Műsoraink készíté-
se közben nem kívánunk egyetlen politikai párt szempont-
jainak sem megfelelni, kizárólag a szegedi és a környékbeli 
nézők elvárásait tekintjük munkánk során mérvadónak. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az embereket érdekli sa-
ját és közvetlen környezetük sorsának alakulása, követke-
zésképpen jogosan formálnak igényt minden olyan informá-
cióra, amely a régió és a város életét valamilyen formában 
befolyásolja. Meggyőződésem, hogy a Szeged Televíziónak 
az a kötelessége, hogy ezen információkat elfogulatlanul, 
valamennyi politikai irányzat véleményének teret engedve, 
az üzleti szempontok mellett a közszolgálatiság elveinek is 
megfelelően tárja a nézők elé. 

Mindezeket figyelembe véve fektettem be pénzemet, és 
ezért kérem polgármester urat, a tisztelt képviselőket is arra, 
hogy ismerkedjenek meg elképzeléseinkkel, adjanak módot 
megvalósításukra. Ez annak a lehetőségnek és igénynek a 
kifejezése, hogy a város önkormányzata felelős tulajdonos-
társként vegyen részt az igen jelentős szellemi és anyagi ér-
téket képviselő Szeged Televízió talpra állításában, és továb-
bi sikeres üzemeltetésében. 

Független szakértő csapat irányítja majd a televízió mű-
ködését, ezért a városi képviselőtestületnél kezdeménye-
zem, hogy ne hozzon olyan döntéseket, amelyek hosszú 
időre megfoszthatják a lakosságot a leghatékonyabb helyi 
médiumtól. 

Egyben tájékoztatom Önöket arról is, hogy a Szeged Te-
levízió Kft. nem áll felszámolás alatt, tehát nincs semmilyen 
törvényes akadálya annak, hogy az érvényben lévő hosszú 
távú, kizárólagos szerződések alapján folytassuk Szeged vá-
ros önkormányzatával a közös munkát. Közismert, hogy a 
környék és a város lakossága várja a folytatást, és bízom ab-
ban, hogy a különféle nézeteket valló döntéshozókkal meg 
tudunk a részletekről egyezni, hiszen gazdasági érdekeink 
azonosak. 

Legyen tehát mindannyiunk közös ügye a Szeged Televí-
zió megmentése! 

Tisztelettel: 
' Petykó Zoltán 

a Profond 1899 Rt. vezérigazgatója 

Budapest, 2003. február 21. 

HÍREK 
UJSZEGEDI VIZSGALATOK 
Február 24-28. között egészség-
hetet rendeznek Újszegeden, a 
MÁV rendelő könyvtárában. Na-
ponta 15 és 18 óra között ingye-
nes vérnyomás-, vércukor-, ko-
leszterin-, testzsírmérés lesz, fél 
5-től pedig kezdődnek a kerekasz-
tal-beszélgetéseket rendeznek. 

EGÉSZSÉGHÉT RÖSZKÉN 
Egészséghétre várják a röszkeie-
ket február 22-e és 29-e között. 
Ma és holnap ultrahangos vizs-
gálatokat tartanak a tanácsadó-
ban. Hétfőn délelőtt a rendelő-
ben labor-, délután pedig reuma-
tológiai vizsgálat lesz. Kedd dél-

előtt a tanácsadóban rendel az 
urológus, a művelődési házban 
ételkóstolót és civil fórumot 
szerveznek. Szerdán a szájüregi 
daganatok szűrése lesz, valamint 
gégészeti szakrendelés és aller-
giateszt. Csütörtökön a művelő-
dési házban véradásra várnak 
mindenkit, pénteken ismét la-
borvizsgálatot tartanak, jövő 
szombaton pedig bőrgyógyászati 
és szemészeti rendeléssel zárul a 
röszkei egészséghét. 

NEM JÖN TÓKÉCZKY 
Az előadó betegsége miatt elmarad 
Tőkéczky László politológus hétfő 
estére meghirdetett makói estje. 

Újjáalakult a Csongrád Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság. A 
testületi ülésen, amelyen részt 
vett Gyulay Endre megyés püs-
pök, a tavalyi év munkájá t ér-
tékelték. 

A Szegedi Rendőrkapitányságon 
a közelmúltban történt személy-
cserék miatt a tegnapi évértékelő 
értekezleten egyben újjá is ala-
kult a Csongrád Megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottság. 

A bizottság élén Kovács Mihály 
alezredes, megbízott városi rend-
őrkapitányt Radics Róbert főhad-
nagy váltotta. Az eddigi titkár, 
Mucsiné Szaholcski Ágnes he-
lyett - aki a Szegedi Rendőrkapi-
tányság megbízott hivatalvezető-
je - , Vad Róbert hadnagy tölti be 
ezt a tisztséget. 

Csongrád megyében 2002-ben 
742 személyi sérüléses közúti 
baleset történt. Az előző évi 
666-hoz képest ez 11 százalékos 
emelkedést jelent. 

A KRESZ 2001. május elsejei 

módosítása - a sebességhatárok 
felemelése lakott területen kívül 
- megyénkben egyértelműen 
összefüggésbe hozható a balese-
tek számának emelkedésével. A 
legtöbb baleset gyorshajtás miatt 
következett be. Ez a szám a 
2001. évi 156-tal szemben tavaly 
216 volt, ami majdnem 39 szá-
zalékos növekedést jelent. A ha-
lálos szerencsétlenségek 33 szá-
zalékkal emelkedtek: 42-ről 
56-ra. A közlekedők ebben az év-
ben ezért számos akcióra, foko-
zott ellenőrzésre számíthatnak -
hangzott el az értekezleten. 

Gyulay Endre szeged-csanádi 
megyés püspök, a bizottság tagja 
felszólalásában a diszkóbalese-
tek magas számára és a drogfo-
gyasztás veszélyeire hívta fel a fi-
gyelmet. - Ahogy beülnek a ko-
csiba a fiatalok, azonnal ellen-
őrizzék őket. így vagy az ivásról, 
vagy a diszkózásról szoknának 
le. Mindkettő hasznos lenne -
fogalmazott Gyulay. 

A. T. J. 

A fővárosban rendezett kiállítást a szegedi képzőművészek egyesülete 

Szög-Art a budapesti Vigadóban 
A legnevesebb szegedi képző-
művészeket tömörítő Szög-Art 
Művészeti Egyesület nagysza-
bású bemutatkozó tárlattal je-
lentkezett a főváros patinás ki-
állítótermében, a Vigadó Ga-
lériában. 

Rereczky Loránd művészettörté-
nész, a Magyar Nemzeti Galéria 
főigazgatója nyitotta meg a buda-
pesti Vigadó Galériában (Vigadó 
tér 2.) a szegedi Szög-Art Művé-
szeti Egyesület nagyszabású be-
mutatkozó kiállítását. A vernisz-
százson a népszerű szegedi mu-
zsikus, Frankié Látó hegedült. 

- Ez az első fővárosi bemutat-
kozása az egyesületünknek, 
ezért fontos, hogy az ország 
egyik legelőkelőbb, legrango-
sabb kiállítótermében kaptunk 
rá lehetőséget - mondta Aranyi 
Sándor festőművész, a Szög-Art 
elnöke. 

- Néhány hónapos csúszással 
tulajdonképpen 10 éves jubileu-
munk apropóján jelentkezhet-
tünk ezzel a kiállítással. Vidé-

Bereczky Loránd a megnyitón. Fotó: Aranyi Sándor 

ken alkotó képzőművészek rit-
kán szerepelhetnek a legfonto-
sabb fővárosi galériákban, ezért 
nagy jelentősége van számunkra 
ennek a bemutatkozásnak. Igye-

keztünk nívós anyagot összevá-
logatni, amellyel megpróbáljuk 
magunkat, munkáinkat elfo-
gadtatni. Szeretnénk demonst-
rálni, hogy nem csak a vízfejű 

Budapesten létezik művészeti 
élet. 

A március 9-ig nyitva tartó ki-
állításon Aranyi Sándor, Eszik 
Alajos, Farkas Pál, Fritz Mihály, 
Kalmár Márton, Kass János, Ko-
vács Keve, Lapis András, Lázár 
Pál, Lóránt fános Demeter, Nó-
vák András, Pataki Ferenc, Popo-
vics Lőrinc, Sinkó fános, Szath-
máry Gyöngyi és Zombori László 
három-három munkájával vesz 
részt. Tiszteletből kiállították az 
egyesület elhunyt tagjainak, Dér 
Istvánnak és Fischer Ernőnek 
néhány munkáját is. 

Aranyi Sándor szerint a 
Szög-Art az elmúlt tíz évben elér-
te célját, azaz számos hazai és 
külföldi bemutatkozási lehetősé-
get szerzett a szegedi alkotók-
nak. A mostani tárlat anyagát a 
Vigadó Galéria után előbb Oros-
házára viszik, majd a Római Ma-
gyar Akadémián mutatják be. 
Közben Temesvárott is rendez-
nek kiállítást, majd a szlovákiai 
Komarnóba készülnek. 

H. ZS. 


