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A vashoz finom kéz kell - vallja Sándor Imréné 

Krisztina tanul és mozdonyt hegeszt 

Rehabilitációs 
program gyerekeknek 

Tarí János úgy érezte, a költő velük együtt állította össze az anyagot 

József Attila és a hét plazmatévé 

H a r m i n c ö t éve hegeszt moz-
donyalkatrészeket Sándor 
Imréné , aki a szentesi mun-
kahelyén az egyetlen nő eb-
ben a nehéz szakmában . A 
szolnoki vasútá l lomásról a 
szentesi t anműhe lybe azért 
jött el Kriszt ina, hogy minő-
sí tő vizsgát szerezzen. A he-
gesztés szer in te csodálatos 
munka . 

Eredetileg kereskedői pályára 
készült Sándor Imréné, ám a 
sors a vasúthoz szólí totta. 
Szülővárosában tanul ta ki a 
hégesztő szakmát a középis-
kolában, majd 1970-ben vo-
nat tal Szolnokra utazot t , az-
óta ezt teszi mindennap . Haj-
nali fél ötkor kel, hétkor pedig 
felveszi a m u n k á t a műhely-
ben. Az elmúlt évtizedekben a 
szakma minden fortélyára 
szert tet t , a szentesi t anmű-
helyben most csak azért tanul 
és ismétel, hogy megszerezze 
az úgynevezett minős í tő vizs-
gát, melyet kétévente meg 
kell ú j í t an iuk a magyar vona-
tok szerelőinek. A hegesztő-
kabinetben ő az egyetlen, aki 
a védőfelszerelésben is nőnek 
tűnik: azt mondja , f inom kéz-
zel kell bánni a vassal. A 
m u n k a r u h á j a lábszárvédő, ba-
kancs, bőrkötény, pajzs és 
kesztyű, mely szavai szerint 
valóban nem báli ruha . Min t 

A szolnoki vasútállomásról Szentesre jött hegesztést tanulni Sándor Imréné Fotó: Tésik Attila 

mondja , a gőzmozdonyok olajosak, de őt egyáltalán idejében még tűzcsöveket és melynek egyik utolsó darabját 
még kormol tak is, a villany- nem zavarja a nem egészen füstcsöveket is hegesztett , kiál l í tot ták a szolnoki vasút-
mozdonyok viszont legfeljebb tiszta környezet. A gőzösök legszebb emléke a 424-es, ál lomás épülete mellet t , em-

lékére régi koroknak. A gőzös 
romant ikus , a villany moder-
nebb, de ebben is várt rá szak-
mai kihívás. A gépészeti üz-
letág fenntar tás i műhelye a 
munkahelye , ahol a szerelő-
aknában a mozdonyok alá 
bújva végzi a feladatát . 

- A meghibásodott alkatré-
szek javításával hozzájárulok 
a biztonságos közlekedéshez -
mond ja Krisztina, aki min-
denkinek nagy örömmel ajánl-
ja ezt a m u n k á t . Szerinte nem 
kifejezetten férfias feladat, egy 
nő nagyszerűen helyt tud állni 
ebben a szerepkörben. 

Kollégái v iszont egytől egyig 
az ellenkező n e m h e z tartoz-
nak. Az asszony azt mond ja , 
m i n d a n n y i a n t i sz te le t tudóak, 
igazi barát i légkörben dolgoz-
ha t . Udvar iasan bánnak vele, 
„f iúsí tva vagyok" - fogalma-
zott . A munkahe ly i t isztálko-
dó helyiségeken korábban 
osz tozot t a takar í tónőkkel , 
mos t azonban egyes egyedül 
övé a női öltöző. Sándor Im-
rénének két gyermeke szüle-
tet t , m indke t t en a vasútná l , a 
j á rműjav í tóban dolgoznak, 
édesapja is vasu tas volt - te-
há t a család minden szaktu-
dásával a MÁV rendelkezik -
m o n d j a Krisztina, aki el sem 
tudná képzelni az életét he-
gesztés nélkül . 

B.G. 

A kiállítás a Vajdaságban is nagy sikert aratot t Fotó: DM/DV 

egymással szinkronban lévő 
filmalkotást vetít, amely eredeti 
dokumentumok, helyszínek se-
gítségével kalauzolja a nézőt a 
költő életének és művészetének 
fontos állomásaira. Ha valakinek 
ezek a Bartók-zenére vágott mé-
diaprogramok felkeltették az ér-
deklődését, lehetősége van arra, 
hogy a két érintőképernyős me-
nüvel ellátott plazmatévén űjra 
szemlélhesse a képeket, illetve 
adatokat, információkat gyűjt-
sön a látottakról. Itt a látogató 
már maga dönt arról, mi min-
dent akar megtudni: szabadon 
válogathat a rendelkezésére álló 
óriási ismeretanyagból. Emellett 
hat hangállomáson hatvan Jó-
zsef Attila-vers is meghallgatha-
tó. így a kép,'a zene, a vizuális és 
hanghatások együtt segítenek 
valós képet alkotni arról, ki is 
volt és hogyan alkotott a XX. szá-
zad egyik legnagyobb magyar 
költője. 

A multimédiás projekt vezető-
je, Tari János egyébként a Nép-
rajzi Múzeum filmfőosztályát 
irányítja. Ez a vándorkiállítás 
számára nem csak azért kedves, 
mert részt vehetett az alkotó-
munkában, hanem azért is, mert 

József Attila gimnazista kora óta 
a kedvenc költői közé tartozik. 
Diákkorában ült is a padjában, 
sőt dolgozatot is írt Sajtos Valé-
riáról, Attila egyik - akkoriban 
még élő - múzsájáról. A film-
programhoz természetesen Ma-
kón is forgattak, az Espersit-ház-
ban, a múzeumban, sőt a Ma-
ros-parton is, ahol a csodálatos 
Megfáradt ember című költe-
mény született. A vágószobában 
Bagó Ilonával együtt hozott dön-
téseiket a zene, a kép és az élet-
mű együttesen sugallta. A filmes 
szakember egyenesen úgy fogal-
maz: gyakran űgy érezték, ott 
volt velük Attila is. 

A vándorkiállításnak ötödik ál-
lomása lesz a hagymaváros. Az 
anyagot tartalmazó plazmateleví-
ziók a párizsi bemutatás helyszí-
néről, az UNESCO-székházból 
érkeznek a „jó makóiakhoz". A 
nemzetközi szervezet József Atti-
la-emlékévnek nyilvánította a 
2005-ös esztendőt, ezért a multi-
médiás anyag március végétől 
mostanáig a Szajna-parti város-
ban volt látható, francia nyelven. 
A Nemzeti Kulturábs Örökség 
Minisztériumának támogatásával 
létrejött program hazai és nemzet-

közi fogadtatása a vendégkönyv és 
a kritikák szerint is rendkívül po-
zitív, az UNESCO-palotában még 
sosem volt ilyen műfajú kiállítás. 

Az Eszmélet címet viselő virtu-
ális tárlat része lesz a költő szüle-
tésének 100. évfordulójára emlé-
kező makói ünnepségsorozatnak 
is. A József Attila Gimnázium-
ban éppen április 11 -én délelőtt 
10 órakor nyitja meg Halmágyi 
Pál múzeumigazgató. 

VARGA MÁRTA 

SZABADKÁN HÁROMEZREN 
LÁTTÁK 

H A vándorkiállítás januárban a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban debütált - ezt 
követően Szabadkára utazott, ahol 
két hét alatt háromezren látták. Ha-
sonló érdeklődés kísérte Zentán is. 
Március 31-én Benedek András, a 
kulturális tárca közigazgatási állam-
titkára nyitotta meg a kiállítást az 
UNESCO párizsi székházának impo-
záns Ségur Termében a Párizsban 
élő József Attila-kortárs, Fejtő Ferenc 
jelenlétében. Makó után az interaktív 
kiállítás Egerben, Szegeden, Debre-
cenben, később Miskolcon és Szé-
kesfehérváron is látható lesz, külföldi 
útját pedig Berlinben folytatja. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Két hónapja kísérleti jelleggel be-
indította a gyermekrehabilitációt 
a Szegedi Hidományegyetem 
Gyermekklinika és Gyer-
mek-egészségügyi Központ. A 
sportuszodában és a Ligetfürdő-
ben jelenleg harminc cukorbe-
teg, asztmás, túlsúlyos, magas 
vérnyomásos és szívműtött fiatal 
vesz részt az ingyenes űszásórá-
kon, amelyeket Savanya Norbert 
tart. Túri Sándor, a gyer-
mek-egészségügyi központ igaz-
gatója elmondta: az ezekben a 
betegségekben szenvedő gyerme-
keknek nagyon fontos a rendsze-

res testmozgás, hiszen felnőtt 
korukban súlyos szövődmények-
kel járhat elhanyagolt állapotuk. 

- Természetesen minden eset-
ben hozzájuk igazítjuk a terhe-
lést, hiszen fontos, hogy megked-
veljék a testmozgást. A gyerme-
kek állapotát speciális tesztekkel 
rendszeresen ellenőrzik. A két 
hónap eredményei biztatóak, 
ezért a szolgáltatások és a rehabi-
litációba bevontak körét is szeret-
nék bővíteni. Nyáron az úszást 
sportpályás gyakorlatokkal egé-
szítik ki, ahol gyógytornászok se-
gítenek a gyerekeknek. A rehabi-
litációban akár százötven gyer-
mekkel is tudnak dolgozni. 

Párizsból érkezik Makóra, József 
. Attila szellemi szülővárosába az 

a multimédiás kiállítás, amely a 
költő életútját és művészetét tár-
ja szokatlan módon a nézők elé. 
A jövő hétfőn nyíló Eszmélet cí-
mű bemutató nem csupán a 
szemnek szól: a néző érintőkép-
ernyős monitorokon további in-
formációkat kaphat a látottakról. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum szak-
mai irányításával létrejött újsze-
rű, a modern technikát eszközül 
használó összeállítás arra ad le-
hetőséget, hogy a látottak új is-
meretek szerzésére inspirálják az 
érdeklődőt. Bagó Ilona, a kiállí-
tás főszervezője, forgatókönyv-
írója és a makói származású Tari 
János, a multimédiás projekt ve-
zetője nagyszabású tervekkel lá-
tott munkához több mint egy 
éve. Úgy gondolták: a születés 
100. évfordulóján József Attila 
kéziratait, fotóit, a múzeumok-
ban rejlő, hozzá kapcsolódó tár-
gyakat úgy mutatják be, hogy a 
néző közben aktív részese legyen 
a befogadásnak. A multimédiás 
program hét plazmatelevízión 
fut. Közülük öt, egyenként 12 
perces, állandóan ismétlődő, 
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