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Időutazás a Délmagyarországgal: 1936, Lord Rothermere és a revízió (27. rész) 

A Hősök kapuja és a szegedi paprikabajok 

>•. n o m s IMI, « i«»>r«« 

Szerda, 1936 Január L 
Arm t« niMr 

m évfolyam, i. «s. 

95 EV- 95 NAPBAN ELBESZELVE 
Májusban lesz 9 5 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló a lkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olva-
sóinkat. 9 5 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 9 5 évfolyam fontos és érdekes írásaiból. És bár az ilyen válogatások szükségképpen esetlege-
sek, bízunk benne, hogy olvasóink örömüket lelik benne, és betekintést nyernek nemcsak az ország és Szeged közel egy évszázados tör ténelmébe, 
h a n e m a Délmagyarország históriájába is. 

Kisiparosok és kiskereskedők az 1936-os ipari vásáron 

Az elmúlt háború gyászos következ-
ményei még ott élnek a lelkekben. 
Természetes, hogy az áldozatoknak 
emléket állító Hősök kapuja és Lord 
Rothermere revíziós nézetei egyaránt 
nagy figyelemben részesülnek a DM 
részéről. 

Miután elkészül a Hősök kapuja, 
Aha-Novák Vilmos már 1936-ban meg-
kezdi az akkoriban az országban a legna-
gyobb freskó munkálatait, melyet a kö-
vetkező évben fejez be. A szegcdi papri-
katermesztők pedig ismét helyzetüket 
panaszolják. És bár sikeresnek bizo-
nyult az ipari vásár, az sem feledtethette 
a mindennapos bajokat. 

A nagyszabású tervek 
„Pogány Móric szerdán bemutatta a 

pompás művészi terveit a Palotakapu 
kiképzésére - Megkezdik a tervek kivi-
telének előkészítését" - szólnak a DM 
január 9-i számának címei a Hősök ka-
puja ügyében, és a tudósítás: 

„(A Délmagyarország munkatársától.) 
Dr. Pálfy (ózsef polgármester - mint is-
meretes - régóta foglalkozik azzal a kér-
déssel, miként állíthatna Szeged méltó 
és miivészi emléket a háborúban elesett 
szegedi hősöknek. Legutóbb azt a gon-
dolatot vetette fel, hogy a Gizel|a tér és a 
Boldogasszony sugárút torkolatánál 
ahol Pogány Móric tervei alapján a palo-
takapunak nevezett tanítói internátus 
épül, a Hősök Kapujával emelhetné a 
város a legméltóbb hősi emléket, amely 
eltérne minden eddigi emlékmű sablon-
tól és amely idegenforgalmi érdekessége 
is lenne a városnak. Pogány Móric a 
szép és művészi gondolatnak megfelelő-
en dolgozta át a tanítói internátus ke-
reszthomlokzatának tervrajzát. A Gizel-
la téri oldalon, amelyre eredetileg hat er-
kélyt tervezett, az új terv szerint csak 
egy erkély marad meg, még pedig a kö-
zépső. Az épület tetejére hatalmas kő-
tömbökből timpanonszerű, lépcsőzete-
sen kiképzett emelkedés kerül a közepé-
re magas zászlótartórúddal. A középső 
tizenöt méter széles boltnyílás belső 

mennyezetére helyezik el a mozaikkal 
kombinált domborművű kompozíciót." 

A paprikások védelmében 
A paprikatermesztők - mint már any-

nyiszor - azon keseregnek, hogy Szegedet 
háttérbe szorítva a kalocsaiak véleményé-
re alapozva rendezik kormányzati szinten 
az őket létükben érintő kérdéseket. 

„A Délmagyarország pár héttel ezelőtt 

foglalkozott azzal a - hajmeresztő terv-
vel, amit a Hangya a magyar paprikater-
melés értékesítésének monopolizálása 
érdekében agyalt ki - írja a DM április 
19-i vezércikkében. - Hivatalos helyről 
megcáfolták, félhivatalos helyről, -
egy-két szegedi laptársunk is, - megtá-
madták cikkünket és állásfoglalásunkat. 
Az a tudósítás, amelyik a kalocsai papri-
kaérdekeltség képviselőinek a miniszté-

riumban folytatott tárgyalásairól szá-
mol be, most kinyithatja a becsukott 
szemeket s fölvilágosíthatja a félreveze-
tett meggyőződéseket. A szegcdi papri-
katermelőkkel már nem is tárgyalnak, 
már csak a kalocsai paprikatermelők 
képviselőit hívják tárgyalásra. Most a 
szegedi termelőkkel állítólag elfogadta-
tott árakkal akarja a Hangya a kalocsai 
árakat s a kalocsai paprikatermelők igé-
nyeit leverni. A kalocsai paprikaterme-
lők azonban gerincesebbek és hajlítha-
tatlanabbnak mutatkoznak, mint azok 
akik - állítólag, - a szegedi paprikater-
melők érdekeit az 1 pengő 54 filléres ár 
elfogadásával képviselték, a kalocsaiak a 
jelek szerint jobban megvédik a szegedi 
paprikatermelőket, mint azok, akikkel a 
földművelésügyi minisztérium a szegedi 
paprikatermelők képviseletében tár-
gyalt. A szegedi paprikatermelők bízhat-
nak a kalocsaiakban, ott nem a hajbóko-
lás, lojalitás s a mindenek felett való 
párthűség diktálja az állásfoglalást, ha-
nem a termelők komoly és elalkudha-
tatlan érdekének parancsa." 

Az is a rossz gazdasági helyzetre utal, 
hogy ismét elbocsátásokat terveznek a 
hivatalokban, ami ezúttal a tisztviselő-

ként dolgozó tisztviselő-feleségeket érin-
tené. Makó közgyűlése pedig már odáig 
ment - amint arról a DM április 27-i 
száma tudósít - , hogy adósvédelmet kö-
vetel a bajba jutott városok számára. 

Trianon utóélete 
Április 22-i számának első oldalán in-

dítja a DM Lord Rothermere-nek a 
Daily Mailben megjelent cikke ismerte-
tését a „Magyarországon meg fognak 
szólalni az ünnepi harangok - A triano-
ni zsarnokság, a kisebbségek sorsa és 
Európa új erői - Szilárdul hiszem, hogy 
Magyarország még ebben az évtizedben 
visszakapja azokat a területeket, ame-
lyektől Románia és Csehszlovákia "oly 
igazságtalanul megfosztotta - Közeledik 
Magyarország számára a jóvátétel nagy 
napja" címekkel. 

„ - Igazolódik jóslatom, hogy néhány 
év múlva megváltozik Európa térké-
pének számos vonása, amelyről 
1919-ben, a Párizsban összeült politiku-
sok azt hitték, hogy örök időkre rögzítet-
ték meg" - kezdi a londoni jelentés is-
mertetését a DM, majd így folytatja: 
„Ha a fenti szavakat a múlt héten írtam 
volna, mindenki puszta ténymegállapí-
tásnak fogadná, ez azonban 5 év fél év-
vel ezelőtt jelent meg a Daily Maiiban 
'Újjászületés' című cikkemben. - Még 
egy másik kérdés, amellyel a cikkben 
foglalkoztam, az általam jósolt irányban 
fejlődött. Ez Magyarország jogos követe-
lése a trianoni szerződés által rákény-
szerített határok felülvizsgálása tárgyá-
ban. Ma kijelentem, hogy Magyarország 
még a jelen évtized során visszanyeri 
méltó helyét a középeurópai nagy nem-
zetek sorában. Ezek megvalósításán két 
tényező dolgozik: a magyar nép nagysze-
rű szelleme és ama két hatalmas euró-
pai állam tekintélyének gyors növekedé-
se, amely Magyarország legfontosabb 
barátja: ezek Németország és Olaszor-
szág." 

Ami azt illeti, a lordnak valamelyest 
igaza lett. 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 
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SZÍNHÁZ 
SZEGED 
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 
Ma 19 óra: Éjjeli menedékhely -
színmű. Mecénás-bérlet. 
KORZÓ 
Ma 19 óra: A nap huszonötödik 
órája - színmű. Bérletszünet. 
BÁBSZÍNHÁZ 
Holnap 11 óra: Bolond lyukból 
bolond szél. Bérletszünet. 
PINCESZÍNHÁZ 
Ma 20 óra: ISnceszinház 
jazzklub. Ének: Berki Tamás, 
zongora: Blahó Attila. 

MOZI 
SZEGED 
BELVÁROSI MOZI 
NAGYTEREM 
Ma és holnap 15.30, 17.45 és 20 
óra: Le a fejjel! Színes magyar 
komédia. 
BELVÁROSI MOZI 
FILMTÉKA 
Ma és holnap 16.15 és 18.30 óra: 
Luther. Színes 
német-brit-amerikai film; 
ma és holnap 20.45 óra: En, Pán 
Péter. Színes angol-amerikai film. 
BELVÁROSI MOZI 
KAMARATEREM 
Ma és holnap 16 és 20.30 óra: A 
belsó tenger. Színes spanyol film; 
ma és holnap 18.15 óra: Éjfél 
után. Színes olasz film. 
PLAZA CINEMA 
CITY 
Le a fejjel!, ma és holnap: 10, 12, 
14, 16, 18, 20 óra és ma 22 
órakor is. 
Penge - Szentháromság, ma és 
holnap: 11, 13.15, 15.30, 17.45, 
20 óra és ma 22.15 órakor is. 
Bújócska, ma és holnap: 16.30, 

18.30, 20.30 óra és ma 22.30 
órakor is. 
Aviátor, ma: 14, 17.15, 20.30 óra, 
holnap: 13, 16.15, 19.30 óra. 
Vejedre ütök, ma és holnap: 
11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.15 
óra és ma 22.30 órakor is. 
Közelebb, ma és holnap: 14.30, 
18.15, 20.30 óra és ma 22.30 
órakor is. 
Hölgyválasz, ma és holnap: 11.45, 
13.45, 15.45, 17.45, 19.45 óra és 
ma 21.45 órakor is. 
Sorstalanság, ma és holnap: 
11.30, 14.15, 17.15, 20 óra. 
Micimackó és a Zelefánt, ma és 
holnap: 10.45, 12.15, 13.45, 
15.15, 16.45 óra. 
A bukás - Hitler utolsó napjai, ma 
és holnap: 11.45, 16.30 óra. 
Csudafilm, ma és holnap: 14.30, 
19.30 óra és ma 21.45 órakor is. 
Lucky Luké és a Daltonok, ma és 
holnap: 10.30, 12.30 óra. 
A hihetetlen család, ma és 
holnap: 10.45 óra. 
Cápamese, ma és holnap: 10 óra. 
Garfield, ma és holnap: 10 óra. 
VÁSÁRHELY 
MOZAIK MOZI 
Ma és holnap 17.45 óra: Alfie. 
Színes angol film; 
ma és holnap 20 óra: 
Sorstalanság. Színes magyar film. 
SZENTES 
Ma és holnap 17.30 óra: Az 
utolsó gyémántrablás. Színes 
amerikai akcióthriller; 
ma és holnap 20 óra: Ocean's 
twelve - Eggyel nő a tét. Színes 
amerikai akcióthriller. 
MAKÓ 
Ma és holnap 19 óra: Ocean's 
twelve - Eggyel nő a tét. Színes 
amerikai akcióthriller. 
MINDSZENT 
Ma 18 óra: Kaptár 2 -
Apokalipszis. Színes német film. 
RÚZSA 
Holnap 18 óra: Tűzben edzett 
férfi. Színes amerikai film. 
SZEGVÁR 
Holnap 19 óra: Kaptár 2 -
Apokalipszis. Színes német film. 
ÜLLÉS 
Holnap 18 óra: Anaconda 2-A véres 
orchidea. Színes amerikai film. 

KÖZÉLET 
SZEGED 
Az Alsóvárosi Kultúrházban 
(Rákóczi u. 1.) ma 10 órától 13 
óráig: 
Készüljünk együtt a húsvétra! 
Kézművesnap gyerekeknek és 
felnőtteknek. 

A Máltai játszótéren (Retek u. 
2-4.) ma 15 órakor: 
mesés-zenés festés; 
holnap 15 órakor: 
kézműves-foglalkozások. 

Az ifjúsági házban (Felső Tisza 
part 2.) ma és holnap 17 órától 
19 óráig: 
gyermek agykontrolltanfolyam. 
Oktató: Maszlag Anikó. 

A Közéleti Kávéház rendezvénye 
a Bartók Béla Művelődési 
Központban (Vörösmarty u. 3.) 
ma 18 órakor: 
A nő nyolcszor - a Szegedi 
Színitanoda estje. 
Közreműködnek: Dékány Dóra, 
Kása Tímea, Kumbor Alma, 
Kürtös Petra, Matuska Tímea, 
Mészáros Andrea, Simó Zsófia, 
Varga Mónika, a színitanoda 
hallgatói. Osztályfőnök: 
Toronykői Attila. Háziasszony: 
Dálnoki Zsóka. 

A L G Y Ő 
A faluházban (Búvár u. 5.) ma 
15 órakor: 
Tavaszi szivárvány hívogató. 

KONCERT és BULI 
SZEGED 
A Blueseum Étterem et> Puhhan 
(Zárda u. 1.) ma 21 órakor: 
táncos nosztalgiaparty minden 
idők legtáncolhatóbb zenéivel. 
Műsorvezető: Horváth András. 

A Miu Miu Étterem és 
Varietében (Londoni krt. 3.) ma 
22 órakor: 
az emeleten - Dynamic & Energie 
Drums prés.: Hard Times -
Underground techno room. DJ 
Deny Troy, Dicky, Maser, Nandez; 

a pincében - D) Andy (retro 
diszkó, a 80-as, 90-es évek 
házibuli zenéje). 

A fATE-klubban (Földi u. 2.) ma 
22 órakor: 
Mi-csoda buli DJ Almával. 

A Mandala Caféban (Brüsszeli 
krt 22.) ma: 
Sambafriqua Club est. Házigazda: 
DJ Kő & Don Leon. 

A SZOTE-klubban ma 22 órakor: 
Szabadszombat-party. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
A tiszti klubban (Szántó K. J. u. 
28.) ma 21 órakor: 
K. É. Z. Produkció -
nosztalgiabuli. 

KIÁLLÍTÁS 
SZEGED 
A Móra Ferenc Múzeumban 
(Roosevelt tér 1-3.) látható: 
Úton-útfélen... Múzeumi 
kutatások az M5-ös autópálya 
Csongrád megyei szakaszán. 
Nyitva: december 21-éig; 
a magyar kultúra napja 
alkalmából Darázs József és 
Scjben Lajos képzőművészek Fél 
évszázad című kiállítása. 
Megtekinthető, március 27-éig, 
120 éves a Csillag börtön -
börtöntörténeti kiállítás. 
Megtekinthető: március 6-áig. 
Hétfő szünnap. 

A Kass Galériában (Vár u. 7.) 
megnyílt: 
Olasz Attila festőművész Test -
tájak, alakzatok című kiállítása. A 
tárlat megtekinthető: március 6-
áig, hétfő szünnap. 

A Móra Ferenc Múzeum 
Várépületében (Stefánia) 
megnyílt: Gyenes Kálmán és 
Németh György fotográfusok 
Erdély - Szép föld... című 
kiállítása. A tárlat megtekinthető: 
március 13-áig. Hétfő szünnap. 

A pedagógiai intézet és 
rendezvényház aulájában (Közép 
fasor 1-3.) megnyílt: 
egy új galéria, egy állandó kiállítás 
és vásár Farkas Gyula festőművész 
olajfestményeiből. A kiállítás 
anyaga havonta átrendezésre 
kerül. A tárlat mindennap 8 órától 
20 óráig tekinthető meg. 
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j^é Dégáz 

A Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság 
pályázatot hirdet szegedi munkahelyre, 

LABORATÓRIUMI 
VIZSGÁLATVEZETŐ 

munkakör betöltésére. 

Főbb feladatok: 
• a Dégáz Rt. Műanyagvizsgáló Laboratóriumában jellemzően 

PE-hez kapcsolódó alapanyag és egyéb, vezetékekkel és kö-
tésekkel kapcsolatos vizsgálatok, valamint szakértői tevékeny-
ség elvégzése 

• az Égáz-Dégáz Rt.-nél alkalmazásra kerülő PE alapanyagok 
vagy ezekből készített kötőelemek, szerelvények műszaki 
jellemzőire vonatkozó kritériumok meghatározása, 
ellenőrzése 

• kapcsolattartás a GdF, az Égáz-Dégáz Rt. anyavállalatának ku-
tatási igazgatóságával, a kutatóközpont munkájának hazai 
szakértőként történő támogatása és képviselete 

• kapcsolattartás a laboratórium beszállítóival, megrendelőivel. 

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák, 
ismeretek: 

• szakirányúi egyetemi/főiskolai végzettség 
• szilárdságtani, mechanikai ismeretek 
• a polimerek fizikai-kémiai tulajdonságaival, illetve gyártási 

technológiáival kapcsolatos ismeretek 
• polimerből készült szerkezeti elemek szerelési technikái 
• reológiai ismeretek 
• a vizsgálati eredmények értékeléséhez szükséges 

statisztikai alapismeretek 
• minőségirányítási ismeretek 
• legalább középfokú angol- vagy francianyelv-tudás 
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, 

Excel, Origin) 
• gépjármű-vezetői engedély. 

Jelentkezését 2005. március 17. napjáig motivációs levelével, 
fényképes szakmai önéletrajzával, bizonyítványainak 
másolatával „Laboratóriumvezető" jeligével kérjük 

az alábbi címre eljuttatni: 

DÉGÁZ Rt. 
Emberi Erőforrás Igazgatóság 

6724 Szeged, Pulz u. 44. 


