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Kátyúvészhelyzet 
az Apáca utcában 
Nyelvtörő és autórongáló kátyúk várják a sorukat - az átjavítok 
megérkezését - a szegedi Apáca utcában. A mélyedésekben mé-
rőszalagunk 10-15 centis vizet mutatott eső után. 

- Csak itt áll meg a víz előttünk. 
Akkorát nyekken benne az autó, 
hogy elharapjuk a nyelvünket. 
Esőben nem látni, milyen mé-
lyek a gödrök - magyarázta Sávo-
lyi Gábor, a szegedi Apáca utcai 
autóalkatrész-üzletben. - Mi már 
kitapasztaltuk az utóbbi három 
évben, merre érdemes kerülgetni 
a lyukakat. Az ügyfeleink viszont 
szitkozódnak, ők nem ismerik 
még a gödrök természetét, köny-
nyen odalesz a kocsi irányítókar-
ja, vagy a felni csípi szét a gumit. 
Több tízezer forintos a kár - hát 
még a bosszúság! 

Beszélgetés közben csikorgó fé-
kekkel Trabant kombi állt meg az 
utca Bécsi körút felőb végén. Úgy 
tűnt, a sofőr nem tudta, mire vál-
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Közlekedési „tanpálya" az Apá-
c a u t c á b a n Fotó: Gyenes Kálmán 

lalkozik, amikor bekanyarodott az 
Apáca utcába. Aztán a benne ülő 
asszony felbátorodott, és megkö-
zölte a vízzel teli lyukakat. Ingatta 
a fejét és a szájmozgásáról azt is le-
olvastuk, mit mondott. Nem árul-
juk el. A kátyúkban 10-15 centi 
mélységet mértünk. 

- Ide gyűlik esőben a víz, nincs 
rendes lefolyó sem. A múltkori zá-
por után szivattyúval pumpálták 
el a vizet a bérházunk elől - szitko-
zódott az utcában lakó Kiss Fe-
renc. A csatornatetők besüllyed-
tek, mellette már látszik: három 
rétegben aszfaltozhattak itt vala-
mikor. Most morzsalékos az út-
test. Valaki téglatörmelékkel akar-
ta betömködni a lyukakat, kevés 
sikerrel. - Huszonöt éve lakom itt. 
Mindig kijön valaki, felméri a 
helyzetet és elmegy. Legutóbb azt 
hallottuk, elfogyott a pénz - mér-
gelődött Németh Béláné a szom-
szédos bérház kapujában. 

Pénz úgy tűnik még marad az 
idei az útfelújítási programban. 
Minőségi kifogások merültek fel, 
ezért néhány napja leállt a szegedi 
utcákat kátyúzó Soltút Kft. - tud-
tuk meg a minőséget ellenőrző 
Környezetgazdálkodási Kht.-nál. 
Múlt csütörtökön a cég folytatta a 
burkolatjavítást, a hét elején vi-
szont a zuhogó eső miatt ismét 
megálltak. Jelenleg Rókuson a 
Vág utcában és a Belvárosban asz-
faltoznak, két héten belül pedig a 
móravárosi és az alsóvárosi utcá-
kat foltozzák. Szeptember végére -
időjárástól függően - eltűnnek az 
Apáca utca gödrei. 

D O M B A I T Ü N D E 

Autómentes nap 
Az európai autómentes napot 1997 óta évenként ugyanabban az idő-
pontban - szeptember 22-én - rendezik. Holnap Szegeden is egész na-
pos program várja az érdeklődőket. A városházán előadásokat szervez-
nek Munkába, iskolába környezetbarát módon címmel. 4 Széchenyi té-
ren traíűpaxos gyorsulási versenyt rendeznek, a rendőrség mobil oktató-
pályát állít fel, míg az iskolásoknak kerékpáros közlekedési vetélkedőt 
szerveznek. A hagyományos Zöld Hajtás kerékpáros demonstráció dél-
után háromnegyed 5-kor indul a Széchenyi térről az újszegedi vízto-
ronyhoz. Az autójuk forgalmi engedélyét felmutatók ingyen utazhatnak 
a tömegközlekedési eszközökön: egy forgalmival az egész család, két fel-
nőtt és az iskoláskorú gyermekek, maximum öten. Az autósok díjmen-
tesen helyezhetik el járművüket a szegedi parkolóházban. 

Nem fizet, és törvénytelenül hirdet a Gellért-cég-állítja az ombudsman 

Reklámtáblák a jelzőlámpán 
Törvénysértően helyezi Jd rek-
lámtábláit egy nagyobb szegedi 
cég, amelyik még a közterü-
let-használatért sem fizet - állít-
ja Csapó Balázs, városi ombuds-
man. Feljelentés feljelentést kö-
vet, miközben az érintett cég 
egyik vezetője szerint majdnem 
minden szabályt betartottak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hasznos információkat-is közöl-
het, de bosszantó is lehet egy-egy 
hirdetőtábla a járókelők és autó-
sok számára. Az azonban bizto-
san állítható, hogy magas rek-
lámértéke van minden hirdetés-
nek, ami közvetlenül az utak 
mellett áll. A profitérdek nem 
minden esetben áll összhangban 
a törvényekkel. Ez utóbbival kap-
csolatos álláspontjára hívta fel a 
figyelmet Csapó Balázs, az ön-
kormányzat lakossági érdekvé-
delmi megbízottja, amikor felje-
lentést tett ismeretlen tettes el-
len, a Hangár Expó- és konferen-
cia-központban tartott különféle 
rendezvények tucatnyi reklám-
táblájának szabálytalan kihelye-
zése miatt. 

Hatástalan bírság 
A Gellért és Fiai Consulting 

Kft. tulajdonában álló kiállítási 
központ hirdetőtábláit ugyanis a 
törvényt megsértve, jelzőlám-
pákra és KRESZ-táblákra kötöt-
ték - mondja Csapó Balázs. A 
szabálysértési feljelentés ered-
ményeként a kft.-re mindössze 
tizenötezer forintos bírságot 
szabtak ki még júliusban. Mint a 
városi ombudsman állítja, az ön-
kormányzattól évi több millió fo-
rintos kiállítás-szervezési támo-
gatásban részesülő cég emellett a 
vonatkozó szabályokat betartva 

A vitatott reklámtáblák mem mindig szabályosan kerülnek fel az oszlopokra DM-fotó 

kitett reklámtáblái után sem fi-
zetett a közterületi reklámfelüle-
tek értékesítéséért felelős Szege-
di Városkép Kft -nek. Ezt Szélpál 
Gábor, az önkormányzati cég ve-
zetője is megerősítette. Csapó 
Balázs szerint emiatt a város al-
kalmanként többszázezer forin-
tos bevételtől esett el - amellett, 
hogy a társaság a jogsértő gyakor-
latot sem szüntette meg. A cég 
ugyanis a jogerős határozat dacá-
ra ugyanúgy helyezte ki legutób-
bi kiállításának reklámtábláit, 
mint addig. Emiatt Csapó ismét 
feljelentést tett. 

Senki sem illetékes 
Csapó állítása szerint első jel-

zésekor egyetlen illetékesnek tű-
nő szervezet vagy cég sem vállal-
ta föl a probléma elbírálásának 

felelősségét, így most levelet írt 
mind a hétnek: a Polgármesteri 
Hivatal Általános Igazgatási Iro-
dájának, a Városüzemeltetési 
Irodának és annak Közterü-
let-felügyeleti Csoportjának, a 
Szegedi Városkép Kft.-nek, a Sze-
gedi Környezetgazdálkodási 
Kht.-nak, a Csongrád Megyei Ál-
lami Közútkezelő Kht.-nak, a 
Démásznak és a Szegedi Rendőr-
kapitányságnak. Arra kíváncsi, 
hogy feladatuk-e az említett jog-
sértések ellenőrzése, és mit tesz-
nek annak érdekében, hogy a jog-
sértő állapot megszűnjön. 

Kulturált szabálysértés 
I f j . Gellért Ákos, a Gellért és 

Fiai Consulting Kft. résztulajdo-
nosa szerint csupán egy-két táb-
la volt KRESZ-táblákhoz, jelző-

lámpákhoz kötve - azok is vélet-
lenül. Amikor jelzett nekik a 
Szegedi Városkép Kft., egy órán 
belül elvitték a táblákat, ame-
lyek valójában környezetbará-
tok, kulturáltak, hiszen teljes 
egészében eltávolíthatók egy 
reklámkampány végén - szem-
ben ragasztott társaikkal. Az 
újabb jogsértés kapcsán el-
mondta: erről nem tud, de az 
előfordulhat, hogy öt méterre 
találtak táblát a jelzőlámpától. -
Nem tudom, miért szállt ránk 
Csapó úr, hiszen fizetünk a 
Dél-kandeláber Kft.-nek a vil-
lanyoszlopok használatáért, és a 
Városképnek is a közterületi 
táblákért, valójában a semmiért 
- mondta ifj. Gellért Ákos. A 
bérlést csak a Dél-kandeláber 
Kft. erősítette meg. 

Szegedi fotók és fotósok Párizsban 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Lapunk két fotóriportere, Schmidt Andrea és 
Gyenes Kálmán, valamint az MTI szegedi fo-
tósa, Németh György képeiből összeállított 
tárlat nyílt tegnap este a párizsi Magyar Inté-
zetben a francia fővárosban zajló 4. külföldi 
kultúrák hete fesztiválon. A három fotográfus 
az elmúlt években egymástól függetlenül ké-

szített erdélyi témájú kiállítási anyagot, ame-
lyet közös és önálló tárlatokon mutattak be 
Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Kecskemé-
ten, Sopronban, Torockón és Marosvásárhe-
lyen. A nemzetközi viszonylatban is nívós fo-
tókból készült összeállítás a párizsi Magyar In-
tézetben a Magyar Képzőművészek és Iparmű-
vészek Szövetsége Grafikai Szakosztálya, illet-
ve tíz erdélyi magyar grafikus kiállításával 

együtt várja a látogatókat. A 4. külföldi kultú-
rák hete idején Párizsban az ott működő 38 
kulturális intézet mindegyikében változatos 
programokat rendeznek. A Magyar Intézet-
ben a kiállítások mellett többek között fellép 
az erdélyi népzenét játszó Szászcsávás roma 
zenekar, Benedek Elek születési évfordulóján 
pedig mesemondó versenyt rendeznek a gye-
rekeknek. 

Kémnek hitték a Felvidékről érkezett fiatal lányt - Húsz évig bébiruhákat horgolt, de a földet is szereti 

Százéves a csongrádi Annuska és a mindszenti Maca néni 
Századik születésnapját ünne-
pelte kedden Bakó Józsefné Hau-
rély Anna, akit a csongrádi 
Gondviselés Házában köszön-
töttek az egybegyűltek. Annuska 
néni az első világháborút követő-
en került Csongrádra - álnéven. 
Kémnek hitték, ki akarták tolon-
colni, de végül maradhatott. 

Taps és muzsikaszó fogadta a 
meglepetésünnepségre besétáló 
Bakó fózsefnét, akit századik 
születésnapja alkalmából kö-
szöntöttek tegnap a Gondviselés 
Házában. Az intézmény vezető-
je, Ternai Levente felolvasta Só-
lyom László köztársasági elnök 
Annuska néninek címzett leve-
lét, majd a város vezetői és ön-
kormányzati képviselői köszön-
tötték virággal az ünnepeltet. 

- Nem önszántamból jöttem 
Csongrádra, hanem a tizenné-
gyes háború miatt - kezdte évszá-
zados történetét Haurély Anna. -
A felvidéki Kövesligeten szület-
tem, korán árván maradtam. 
Amikor a csehek megszállták a 
falunkat, nevelőm, a tanító áthe-
lyezését kérte Magyarországra, s 
én hamis papírokkal vele jöttem. 
Cselédmunkát kaptam a csong-
rádi iskolában - mesélte. 

Egy idő után Annuska néni 
nem vállalta a hamis életet. Be-
vallotta, mi az igazi neve, ezért 
minden héten jelentkeznie kel-
lett a rendőrségen. A kivégzés ve-

Bakó Józsefné számára meglepetés volt az az ünnepség, amelyen 
köszöntötték lakótársai és a város vezetői Fotó: Bíró Dániel 

szélye is fenyegette. Egyszer Bu-
dapestre kellett mennie a cseh-
szlovák konzulhoz, aki azt 
mondta neki, hogy bár sokan 
kémnek tartják, ő maga nem. 
Olyan spionról még nem hallott, 
aki ne tudna írni, olvasni. 

- Ezután nehezen ugyan, de 
meglettek a papírok, azonban 
mégis azt mondták a csongrádi 
rendőrségen, hogy mivel még 
nem vagyok nagykorú, férjhez 
kell mennem, különben kiutasí-
tanak az országból. Hozzámen-
tem a Kelemenhez, de ő 

1932-ben meghalt, és így futhat-
tam össze egy aratáson Bakó Jó-
zseffel, akivel negyven gyönyörű 
évet éltünk le együtt - mondta 
Annuska néni, akit hosszú évek 
óta csak unokái látogatnak. 

- Hét éve lakom az otthonban, 
jó itt, és az egészségemre sincsen 
panasz - tette hozzá, miközben 
lakótársai köréje gyűlve a ked-
venc nótájára táncolni kezdtek. 
Az ünnepelt sem maradhatott ki 
a körből, ezért inkább együtt rop-
ta velük - immár százévesen. 

B. D. 

Századik születésnapját ünne-
pelte tegnap a mindszenti Szé-
csényi Györgyné, akit a kisvá-
rosban mindenki Maca néni-
ként ismer. Az ünnepelt szerint 
biztosan a sok munka miatt 
adott az isten neki ilyen hosszú 
életet. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ágyán üldögélve fogadta a gra-
tulációkat tegnap délelőtt 
Mindszenten a százéves Szécsé-
nyi Györgyné', vagy ahogy a kis-
városban a legtöbben ismerik: 
Maca néni. Az ünnepségre lát-
hatóan készült a család: süte-
ményektől, üdítőktől roskado-
zott a szobai asztal. Annyit 
azért Maca néni lánya, Gulyás 
fánosné elárult, száz szál gyer-
tya helyett csupán egy jelképezi 
majd szép korát a tortán. Ez pe-
dig azért van így, mert Maca né-
ni és a családja sem szereti a 
nagy felhajtást. 

Bár Szécsényi Györgyné nem a 
kisvárosban született, hanem a 
Bács-Kiskun megyei Kömpöcön, 
mégis mindszentinek vallja ma-
gát. Kisgyerekkora óta itt él, 
mégpedig ugyanabban a házban, 
ahol most is lakik. Édesapja ku-
bikus volt, édesanyja pedig ház-
tartásbeli, ám a családnak volt 
egy kis földje is, ahol gazdálkod-
tak. Maca néninek öt testvére 
született, közülük három él. 

Szécsényi Györgynét Zsótér István, Mindszent polgármestere is 
k ö s z ö n t ö t t e Fotó: TésikAttila 

Húsz éven át dolgozott Mind-
szenten, az egykori háziipari szö-
vetkezetnél bébiholmikat, tipe-
gőt, sapkát, kabátkát horgolt. 
Ugyanakkor az örökölt földszere-
tettől vezérelve imádott kertész-
kedni is. 

Ez a téma szóba került akkor 
is, amikor megérkezett a kisvá-
ros polgármestere, Zsótér István, 
hogy egy hatalmas virágcsokor-
ral, az önkormányzat ajándéká-
val, és a köztársasági elnök által 
aláírt emléklappal köszöntse a 
születésnapost. Maca néni ma-

napság már leginkább csak a 
házban sétálgat. A lánya könyö-
rög neki, hogy költözzön hozzá-
juk Szentesre, ám Szécsényi néni 
hajthatatlan. így aztán egy asz-
szony vigyáz rá éjjel-nappal. Per-
sze a család is gyakran látogatja. 
Az ünnepelt már két ükunokával 
büszkélkedhet. 

- Sohasem foglalkoztatott, 
hogy megérem-e a száz évet - je-
lentette ki Maca néni. Hozzátet-
te: biztosan a sok munka miatt 
adott neki az isten ilyen hosszú 
életet. 


