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Időutazás a Délmagyarországgal: 1942, a belvízkárok éve (33. rész) 

Csónakok járnak a város környékén 
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DÉLMAGYARORSZÁG 
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95 E V - 95 NAPBAN ELBESZELVE 
Májusban lesz 95 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló alkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olva-
sóinkat. 95 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 95 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 történelmébe, 
hanem a Délmagyarország históriájába is. 

A háborúban is működik a színház. Jelenet a Szent Margit c. előadásából, 1942 

Egyre több figyelem fordul a nyilas 
szervezkedésekre. Tanulságos, aho-
gyan a DM foglalkozik a kérdéssel. A 
háborús gondok mellett a legtöbb kárt 
a hatalmas belvíz okozza: Szegeden 
1500 ház dől össze, 3500 rongálódik 
meg súlyosan. Szeged püspökét, Glatt-
felder Gyulát kalocsai érsekké nevezik 
ki szeptember 22-én. 

A háború ismét érintette Szegedet. Az 
itteni hadtest parancsnokát, Feketehal-
mi-Czeidner Ferenc altábornagyot au-
gusztus 22-én menesztik a bácskai vé-
rengzés miatt. A politikai életben egyre 
több gondot okoznak a nyilasok. 

A nyilas betörő esete 
A március 21-i DM arról tudósít, hogy 

„Lázadásra irányuló felbujtás gyanúja 
miatt javasolják Sütő Gyula nyilas képvi-
selő mentelmi jogának felfüggesztését". 

Március 25-én egy szinte mulatságos 
esetről ír a lap „A szentesi nyilas betörő-
vezér a szegedi ügyészségen" címmel. 
Idézzünk az írásból: 

„Az utóbbi évtized legsötétebb kalan-
dorregénye bontakozik ki a huszon-
nyolcszoros betörő Farkas Lajos vallo-
másából. Jelentette a Délmagyarország, 
hogy a szentesi rendőrség elfogta az 
utóbbi időben Szentesen történt betöré-
sek tettesét. Amint jelentettük, a szen-
tesi detektívek bizalmas úton arról érte-
sültek, hogy sorozatos betörések tettese 
Farkas Lajos 29 éves munkanélküli asz-
talossegéd. Amikor a fiatalember meg-, 
látta a detektíveket, revorvert rántott elő 
és főbe akarta magát lőni, az egyik de-
tektív azonnal kicsavarta kezéből a pisz-
tolyt. Farkast megbilincselve vitték a 
rendörségre. Farkas Lajos összesen 28 
betörést követett el. 

Igen érdekes Farkas Lajos politikai 
működése is. Mint röviden már jelen-
tettük. Farkas volt a szentesi nyilaske-
resztes ifjúsági szervezetének vezetője, 
azonkívül titkári teendőket is látott el a 
szentesi pártban. A betörő az összehará-
csolt, összelopott pénzből házat akart 

magának vásárolni, a betörőmesterség-
gel fel akart hagyni, hogy egyetlen szen-
vedélyének, a politikának élhessen." 

A nyilasok gunyoros kezelésének 
1944-ben meg is lett a böjtje a DM-re 
nézve. 

Vízben áll a szegedi határ 
Nem elég a háború, hatalmas belvíz 

pusztít 1942-ben a megyében. „Külső 

Baktó elöntött tanyaházaiból csónako-
kon szállítják el a lakosságot - Állandó 
árvízi inspekció a városházán" - szólnak 
a lap címei március 21-én. Ahogyan a 
DM írja: „A baktói lakosság, bár órá-
ról-órára közeledett a vadvíz a baktói föl-
dekhez, az utolsó pillanatig a veszélyezte-
tett lakóházakban maradt. Pénteken azu-
tán a víz már elöntötte Külső-Baktót és 
körülötte a házakat is. A hatóság ekkor a 

szegedi vizicserkészektol több nagy cso-
nakot kért kölcsön és ezeken szállították 
el az asszonyokat és gyermekeket az el-
öntött tanyaházakból. Sikerült a bútorok 
nagy részét is megmenteni, a baktóiak a 
közeli töltéscsíkra pakolták ki ideiglene-
sen a holmijukat, innen pedig kocsikon 
szállítják el biztosabb helyekre." 

Három napra rá már arról tudósít a lap, 
hogy „Csónakokon bonyolítják le a gya-
logosok közlekedését a sándorfalvi or-
szágúton", mivel „a sándorfalvi ország-
utat mintegy másfél kilométeres hosszú-
ságban elöntötte a felsőbb vízvidékekről 
alázúduló vadvíz. Ötven centiméteres víz 
hömpölyög az országúton, amelyen min-
den közlekedés megszűnt." 

Március 24-én arról számolt be a DM, 
hogy Kállay Miklós miniszterelnök az 
árvíz sújtotta Hódmezővásárhelyre láto-
gatott. Ahogyan a lap írja: „1879 óta 
nem volt ekkora belvíz a Tisza bal part-
ján. A hóolvadás után az Alföldet hatal-
mas tömegű belvizek lepték el. Megálla-
pítást nyert, hogy egy négyzetméternyi 
területen 125 liter víz fekszik. A nagytö-
megű vizek levezetésére meglévő csator-
nák és szivattyúk nem elegendők." 

Március 24-én rendkívüli közgyűlé-

sen is napirendre tűzték a belvíz ügyét. 
Ezen az egyetem helyzete is szóba ke-
rült, mármint a jogi kar újraindításának 
ügye. A DM tudósítása szerint: „Az 
egyetemi kérdéssel kapcsolatban ki kell 
jelentenie, hogy a kormányzat nem tel-
jesítette Szegeddel szembeni ígéretét. 
Eddig hallgatott a város, de ha ez nem 
vezet eredményre, akkor az egész ország 
meg fogja hallani Szeged haragját, mert 
a város, amely 23 millió aranykoronát 
költött az egyetemre, joggal ragaszkodik 
ahhoz, ami jog szerint megilleti. Ezzel a 
kérdéssel rendkívüli közgyűlés foglalko-
zik majd, amelyről feliratot intéz a város 
a kormányhoz az egyetem teljességének 
visszaállítása érdekében." 

Kenyér és sebesültek 
„Június 29-től augusztus 2-ig 15 deka 

lesz a kenyérfejadag - A kenyérliszt fej-
adagja havonként 3 kiló" - szólnak júni-
us 28-án a lap címei. Rossz hírt közöl a 
tudósítás, miszerint: „A Délmagyaror-
szág már közölte, hogy a késői aratás 
miatt átmenetileg leszállítják a kenyér-
fejadag június 29-től augusztus 2-ig lesz 
érvényben. Öt hétig tehát a kenyér-fej-
adag az egész ország területén a jelenlegi 
20 deka helyett 15 deka lesz. Erre az idő-
re csökken a vendéglői kenyéradag és a 
zsemle súlya is: a zsemle 3-3 és fél deka, 
a kenyéradag pedig 3 deka lesz." 

Hogy a háború is szedi áldozatait, ar-
ról a lap augusztus 27-i tudósítása szá-
mol be, miszerint: „Szerdán délután ér-
kezett meg Szegedre az első kórházvonat 
az új világháború katona szolgálatában 
megsebesült vagy megbetegedett ma-
gyar hősökkel. Szeged lakossága a hazá-
ért súlyos áldozatot hozó honvédeket a 
testvért megillető meleg szeretettel, en-
nek a szeretetnek minden külső meg-
nyilvánulásával fogadta. A nagyállomá-
son 6 óra tájban kezdtek gyülekezni a 
hivatalos polgári és katonai személyek a 
percről percre nagyobb közönség lepte el 
a pályaudvar peronját." 

(Folytatjuk) 
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SZÍNHÁZ 
SZEGED 
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 
Holnap 19 óra: Eötvös Péter: 
Atlantisz - Szegedi Kortárs Balett. 
Bérlctszünet. 
KORZÓ 
Ma és holnap 15 és 19 óra: 
Szentivánéji popfesztivál - zenés 

k. Bérlctszünet. 

Holnap 11 óra: Minden egér 
szereti a sajtot. Bérlctszünet 
PINCESZÍNHÁZ 
ÉS M UVESZKA VÉZÓ 
Ma 19.30 óra: Csehov: Medve, 
Leánykérés; A dohányzás 
ártalmasságáról - három 
egyfelvonásos vígjáték. 

MOZI 
SZEGED 
BELVÁROSI MOZI 
NAGYTEREM 
Ma 15 óra: A. J. Christian 
előadása - könyvbemutató; 
holnap 15.30 óra: Le a fejjel! 
Színes magyar komédia, 
ma és holnap 17.45 és 20 óra: A 
randiguru. Színes, m. b. amerikai 
film, 
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA 
Ma és holnap 15.30, 18 és 20.30 
óra: Millió dolláros bébi. színes 
amerikai dráma. 
BELVÁROSI MOZI 
KAMARATEREM 
Ma és holnap 16 óra: Bolondok 
éneke. Színes, magyar-francia 
film, 
ma és holnap 18.15 óra: A belső 
tenger. Színes spanyol film, 
ma és holnap 20.30 óra: Éjfél 
után. Színes olasz film. 
GRAND CAEE 
Ma és holnap 17 óra: New Rose 
Hotel. Amerikai film; 

ma és holnap 19 óra: A Millió 
Dolláros Hotel. Amerikai film; 
Ma és holnap 21 óra: 
Gitárfesztivál - ma latin táncest, 
holnap a Verebes Trió koncertje. 
PLAZA CINEMA CITY 
A randiguru, ma és holnap: 
11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.15, 
22.30 óra. 
Átok, ma és holnap: 12.15, 14.15, 
16.15, 18.15, 20.15, 22.15 óra. 
Lemony Snicket - A balszerencse 
áradása, ma és holnap: 10.45, 13, 
15.15, 17.30, 19.30 óra. 
Le a fejjel!, ma és holnap: 10, 12, 
14, 16, 18, 20. 22 óra. 
Penge - Szentháromság, ma és 
holnap: 17.45, 20, 22.15 óra. 
Bújócska, ma és holnap: 10.15, 
16.30, 18.30, 20.30, 22.30 óra. 
Aviátor, ma és holnap: 17.15, 
20.30 óra. 
Vejedre ütök, ma és holnap: 
11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.15, 
22.30 óra. 
Közelebb, ma és holnap: 14.30, 
21.30 óra. 
Hölgyválasz, ma és holnap: 11.30, 
13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.45 
óra. 
Micimackó és a Zelefánt, ma és 
holnap: 10.15, 11.45, 13.15, 
14.45, 16.15 óra. 
A bukás - Hitler utolsó napjai, ma 
és holnap: 11.45 14.30 óra. 
Lucky Luké és a Daltonok, ma és 
holnap: 10.30 óra. 
A hihetetlen család, ma és 
holnap: 12.15 óra. 
Cápamese, ma és holnap: 10 óra. 
Garfield, ma és holnap: 10 óra. 
VÁSÁRHELY 
MOZAIK MOZI 
Ma és holnap 17.45 óra: Én, Pán 
Péter. Színes angol film; 
ma és holnap 20 óra: A tűzből 
nincs kiút. Színes amerikai film. 
SZENTES 
Ma és holnap 17.30 óra: Alfie. 
Színes angol-amerikai 
romantikus vígjáték; 
ma és holnap 20 óra: Válótársak. 
Színes amerikai romantikus 
vígjáték. 
MAKÓ • 
Ma és holnap 19 óra: Állítsátok 
meg Terézanyut! Színes magyar 
romantikus vígjáték. 
MINDSZENT 

Ma 18 óra: Ocean 's twelve -
Eggyel nő a tét. Színes amerikai 
film. 
RÚZSA 
Holnap 18 óra: Mobil. Színes 
amerikai film. 
SZEGVÁR 
Holnap 19 óra: Ocean 's twelve -
Eggyel nő a tét. Színes amerikai 

ÜLLÉS 
Holnap 18 óra: A tűzben edzett • 
férfi. Színes amerikai film. 

KÖZÉLEI 
SZEGED 
A Százszorszép Gyermekházban 
ma 9 órától 13 óráig: Ünnepváró 
családi szombat - jatéksziget, 
kézműves-foglalkozások; 
ma 10 órakor: vándor színtársulat 
érkezik. 

Az Alsóvárosi Kultúrházban 
(Rákóczi u. l.j ma 10 órától 13 
óráig: Készüljünk együtt a 
húsvétra! Kézművesnap 
gyerekeknek és felnőtteknek. 

A Bartók Béla Művelődési 
Központban (Vörösmarty u. 3.) 
ma 10 órától: József Attiía 
versmondó verseny - területi 
döntő. 

A Közéleti Kávéház rendezvénye 
a Szeged Étteremben ma 18 
órakor: Szegedi éjszakák a 70-es, 
80-as években 1. 

ALGYÓ 
A faluházban (Búvár u. 5.) ma 9 
órakor: Szekeres István amatőr 
sakkemlékverseny. 

KONCERT és BULI 
SZEGED 
A sportcsarnokban ma 20 
órakor: Crystal-koncert. 

A Blueseum Étterem et> Pubban 
(Zárda u. 7.| ma 21 órakor: Fair 
Play együttes. 

A Miu Miu Étterem és 
Varietében (Londoni krt. 3.) ma 
21 órakor: Váradi Roma Café-
koncert, utána DJ Andy (retro 
disco, a 80-as, 90-es évek 
házibulizenéjej. 
A fATE-klubban (Toldi u. 2.) ma 

G Ő fi, T Critry Pince & Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9. 
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22 órakor: Mi-csoda buli DJ 
Almával. 

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

A Fekete Házban (Somogyi u. 13.) 
megnyílt: Rajta! Rajta! című I. 
világháborús jelvény- és 
kitüntetéskiáílítás. Megtekinthető 
április 10-éig 10 órától 17 óráig, 
A beregi árvíz. Nyitva: május 
22-éig, valamint 
a Ságvári Endre Gimnázium 50. 
tanéve alkalmából rendezett 
kiállítás. Hétfő szünnap. 

SZENTES 
A Koszta József Múzeumban 
(Széchenyi liget 1.) megnyílt: 
Keleti eredetű népek hagyatéka 
Szentes környékén - az SZTE 
régészhallgatóinak tanulmányi 
kiállítása. A tárlat május 18-áig 
látható; 
„...Szól a rádió". Kiállítás Kovács 
László derekegyházi gyújtó 
anyagából. Megtekinthető: április 
30-áig. Hétfő szünnap. 

MAKÓ 
A fózsef Attila Múzeumban 
(Megyeházi u. 4.) megnyílt: 
„Cum Deo Pro Patria Et 
Libertate", Istennel a hazáért és a 
szabadságért címmel II. Rákóczi 
Ferenc emlékkiállítás. 
Megtekinthető: április 4-éig. 
Hétfőn szünnap. 

CSONGRÁD 
A Tari László Múzeumban (Iskola 
u. 2.) megnyílt: Tárlat Bozó 
Mihály nyomdás és Dudás Lajos 
helytörténész hagyatékából. A 
kiállítás júniusig látható. Hétfő 
szünnap. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSE NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET 

a József Attila Qimnázium és Kollégium 
(6900 Makó, Csanád vezér tér 12/a), 

a Boros Sámuel Közgazdasági és Humán 
Szakközépiskola, Szakiskola 

(6600 Szentes, Ady Endre u. 6-8.), 

a Zsoldos Ferenc Szakiskola és Műszaki 
Szakközépiskola 

(6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 1.), 

a Horváth Mihály Qimnázium 
(6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 2.), 

a Batsányi János Qimnázium és 
Szakközépiskola 

( 6 6 4 0 C s o n g r á d , K o s s u t h t é r 1.) 

IGAZGATÓI 
állásának betöltésére. 

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI 
(1993. évi LXXIX. tv. 18. §) 

- büntet len előélet 
- egyetemi szintű tanári végzettség 

- szakképzettség 
- pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT ÉLVEZ: 
- pedagógus szakvizsga 

- szakirányú tudományos tevékenység 
- közoktatás-vezetői gyakorlat 

— idegennyelv-tudás 

DÍJAZÁS ÉS JUTTATÁS: 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., 

valamint a vonatkozó rendeletek szerint. 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL: 
- szakmai önéletrajzot 

- intézményvezetői programot, szakmai koncepciót 
- a pályázat elbírálásához szükséges okiratok másolatát 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

A pályázatot 2005. április 4-ig kell benyújtani a Csongrád Megyei 
Önkormányzat közgyűlése elnökének (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.). 

A pályázat elbírálásának időpontja: 2005. június 30. 


