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MESTERSÉGEK DICSÉRETE 

Kizárták a Fideszből a mártélyipolgármestert 

Balogh Jánosné 
képviselőjelölt 
Balogh Jánosnét, Mártély pol-
gármesterét indítja országgyű-
lési képviselőjelöltként a vá-
lasztásokon a Hódmezővásár-
hely és Vidéke Demokratikus 
Szövetség. Ezzel egy időben a 
Fidesz megyei választmánya ki-
zárta a párt soraiból a Balogh-
nét. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Hódmezővásárhely és Vidéke 
Demokratikus Szövetség tegnap 
esti sajtótájékoztatóján, a szer-
vezet felkérérését elfogadva, Ba-
logh Jánosné kijelentette: függet-

len jelöltként indul a választáso-
kon, s szeretné kiérdemelni a vá-
sárhelyiek, a mindszentiek, a 
mártélyiak és a székkutasiak fi-
gyelmét, támogatását. 

A Fidesz-Magyar Polgári Szö-
vetség megyei választmányának 
elnöksége által lapunkhoz eljut-
tatott közleménye szerint tegnap 
kizárták a pártból Balogh János-
nét. A választmány néhány nap-
pal ezelőtt egyhangúlag indítvá-
nyozta mindezt, mivel a párt 
alapszabályát, érdekeit, jó hírne-
vét súlyosan sértő magatartást 
tanúsított - szerepel a közle-
mény indoklásában. 

Megfagyott a föld, lassultak a csatornaépítők, későn ébredtek a gázosok 

Jégen csúszó csatornázás 

Lenhardt Béla szíjgyártó (55 éves) 

Fiának adja majd át 
a stafétabotot 

Negyedszer rabolták ki a boltot öt éven belül 

Betörtek a makói Vidám barakkba 
Ttegnapra virradóra kifosztották 
a Vidám barakk névre keresztelt 
apró makói élelmiszerboltot. A 
főútvonalon működő üzletbe öt 
éven belül most törtek be ne-
gyedszer. 

Legkevesebb százezer forint kár 
érte a Szegedi utcai Vidám ba-
rakk névre keresztelt makói 
kisbolt tulajdonősát amiatt , 
hogy vasárnap éjjel valaki be-
tört ide. Az illető a főútvonalra 
néző egyik ablak rácsát feszítet-
te ki, majd betörve az ablak-
üveget bemászott, és dohány-
árut, szeszes italokat, illetve 
édességeket vitt magával. Az 
eset érdekessége, hogy az üzlet 
igen forgalmas helyen áll, a 
Szegedi utca ugyanis a várost 
átszelő 43-as főútvonal nyugati 
szakasza - a sarki épület ráadá-
sul jól meg van világítva. 

A tulajdonos, Török Tiborné 
szerint jelzésértékű, hogy is-
mét betörő járt náluk. - Ha 
ennyire szem előtt lévő helyre 
is be mernek törni, akkor sem-
mi sincs biztonságban - mond-
ja. Hozzáteszi: az üzletbe öt év 
alatt most jutottak be illetékte-
lenek negyedszer. Volt olyan 
betörés, amit be sem jelentett -
a kár összege szerény volt, ezért 
úgy gondolta, a dolog nem éri 

Ezek a hetek sokak számára a 
döntéskényszer hetei: február 
közepéig-végéig választani kell 
a 14-16 éveseknek és a 18-20 
éveseknek is: mi legyek, ha nagy 
leszek? Vagy legalább beállni 
egy útra, melynek a végén va-
lamilyen szakma, foglalkozás 
sejlik föl. Ebben a nem poli-
tikai, hanem életpálya-válasz-
tási időszakban bemuta tunk 
néhány mesterséget. Hátha öt-
letet adhatunk. 

Neves szíjgyártó dinasztia le-
származottja a makói Lenhardt 
Béla: apja, nagyapja, sőt dédapja 
is ezzel a mesterséggel foglalko-
zott. Tőlük tanulta meg a szak-
ma fogásait. Kálvária utcai mű-
helyében lószerszámok, kutya-
felszerelések, övek, ostorszíjak 
készülnek - többek között. A leg-
nagyobb keletje talán az aprólé-
kos kézimunkával készülő, 
mondhatni művészien kidolgo-
zott lószerszámoknak van. Igaz, 
mióta visszaszorulóban a lótar-
tás, ezekből is mind kevesebbre 
van szükség. Magára a mester-
ségre is csökkenőben az igény: a 
bőrből készülő kötőfékek helyét 
például egyre inkább átveszik a 

kevésbé tartós, textiliparban 
gyártott darabok, ráadásul a bőr-
termékek piacán is egyre több a 
távol-keleti bóvli. 

Lenhardt Béla gyáraktól, illetve 
tímároktól vásárolja meg a kiké-
szített bőrt - szinte kizárólag 
marhabőrt használ. Bár ma már 
bizonyos munkafázisok gépesít-
hetők, a mesterség azért döntően 
a kézimunkára épül. Éppen ezért 
jegyzi meg: ahhoz, hogy valaki 
szíjgyártó lehessen, mindenek-
előtt nagy kézügyességre és türe-
lemre van szükség. A szakma 
ugyanakkor, amellett, hogy ter-
mészetesen vannak kötöttségek 
is, óriási teret enged a kreativi-
tásnak, például a díszítésben, a 
sallangok készítésében. Len-
hardt Béla szerint éppen ez a leg-
szebb benne. No meg a bőr mint 
anyag, amelynek a megmunkálá-
sa megragadja és rabul ejti az 
embert-val l ja . 

A mesterséget ma már iskolá-
ban nem lehet megtanulni, csak 
a még dolgozó, amúgy egyre fo-
gyatkozó számú szíjgyártótól. 
Neki egy tanítványa van: a fia, 
akinek majdan továbbadja a sta-
fétabotot. 

SZABÓ IMRE 

Lenhardt Béla szerint a mesterséghez kézügyességre és türelemre 
van szükség Fotó: Káinok Csaba 

A szegedi Bakay Nándor utcai csatorna-
építés első részének átadása másfél hónapot 
csúszik a rossz idő és a gázvezetékek cseréje 
miat t . 

Október végén terelték el a forgalmat a szege-
di Bakay Nándor utca elejéről, ugyanis négy 
méterrel az utca szintje alatt új csatornát fek-
tetnek. A forgalmas utca eleje már járható. A 
kivitelezők január végére ígérték a Boros Jó-
zsef utcai kereszteződés és a Huszár utca kö-
zötti utcarész átadását - a munkával azon-
ban nem készültek el. Bucsányi István, a Sze-
gedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Rt. 
mélyépítési főmérnöke elmondta: a rendkí-
vüli hideg miatt a legfelső, félméteres talajré-
teg megfagyott, alvállalkozóik leálltak a 
munkával. 

- A múlt héten sem dolgoztunk, és ezen a 
héten sem folytatjuk a munkát. Szükség van 
néhány enyhébb napra, hogy kiengedjen a 
föld. Ezzel kalkuláltunk az ütemezéskor -
tette hozzá a főmérnök. A Bakay Nándor-Bo-
ros József kereszteződésben hátravan még a 
legnehezebb munka: az aknaépítés. Várható-
an március elejére-közepére fejezik be a csa-
tornamunkálatokat, csak utánuk következ-
hetnek a gázosok. 

A beruházást felügyelő önkormányzati vá-
rosüzemeltetési irodán Molnár László iroda-
vezető úgy tudta, hogy a csatornázok már el-
készültek, és már csak a gázosok munkája 
van hátra. Molnár elmondta: a Dégáz későn 
jelentette be szerelési igényét. A cég előre be 
nem tervezett gázvezetéket cserélne. Az iro-
davezető elképzelhetőnek tartja, hogy emiatt 
egészen a nagykörűiig vissza kell bontani a 
Bakay Nándor utcát. 

- Csupán hat-nyolc év múlva kellene gáz-
vezetéket cserélni az utcában, de a csatorna-
építés kapcsán olyan döntés született, hogy 
előrehozzuk a beruházást - tájékoztatott Tó-
biás Zoltán a Dégáz Rt. szegedi kirendeltsé-
gének helyettes vezetője. A lakó- és ipari in-
gatlanok rákötését előkészítették, ha a csa-
tornázok levonulnak, egy-két hét alatt a Ba-
kay Nándor utcai gerincvezetékre is rácsatla-
koztatnak. Hangsúlyozta: nem bontják fel az 
utat a nagykörútig, csak a kereszteződésben 
dolgoznak. A városból kifelé a csatornázókat 
követve haladnak minden utcaszakaszon, 
egészen a Teréz utcáig. 

A Bakay Nándor-Boros József utcai keresz-

meg az utánajárást . Utóbb ki-
derült, hogy a tettes egy hajlék-
talan volt, akin egyébként sem 
lehetett volna behajtani az ősz-

szeget. A Makói Rendőrkapi-
tányság bűnügyi osztályának 
vezetője, Cseh János az esettel 
kapcsolatban egyelőre annyit 

tudott mondani: kollégái dol-
goznak az ügyön, a nyomozás 
folyik. 

SZ. I. M. 

A Vidám barakk épülete elszomorító látványt nyúj tot t Fotó: Karnok Csaba 

SZENT ISTVÁN TER 
| A szegedi Szent István tér rekonstrukciójához 

kapcsolódó nagy közműcsere már lezajlott: a 
gáz-, a csatorna- és a vízszolgáltató elkészült a 
Szűcs utcai vezetékekkel. Az utca egyelőre ideig-
lenes burkolaton, de járható. A beruházást koor-
dináló önkormányzati fejlesztési irodán megtud-
tuk, hogy a Szent István téren nyáron lesz legkö-
zelebb nagyobb útfelbontás és forgalomkorláto-
zás. 

Ha az időjárás kegyes lesz, március közepén köl tözhet egy sarokkal tovább az ú tzár a 
Bakay Nándor u tcán Fotó: Gyenes Kálmán 

teződés elkészültével változik az útzár: az zók 10 métert haladnak egy nap alatt, így 
építők a Vasas Szent Péter utcáig bontják fel májusra érhetnek ki a körforgalomhoz, 
az utcát és a kereszteződéseket. A csatorná- DOMBAI TÜNDE 


