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Időutazás a Délmagyarországgal: 1943, a Don-kanyar éve (34. rész) 

Szentes: legyen Szeged megyeszékhely 
Már az év elején rossz hírek jönnek a 
keleti frontról. A Don-kanyar, a sztá-
lingrádi kudarc sejtetni engedi a maj-
dani vereséget. A magyar németellenes 
ellenzék Szent-Györgyi Albertet kéri 
fel arra, hogy Isztambulban vegye fel a 
kapcsolatot az angolokkal, milyen fel-
tételekkel válhatna ki az ország a há-
borúból. Augusztus 3-án meghal Glatt-
felder Gyula. 

A Don-kanyarnál folytatott súlyos vé-
delmi harcokban már megkezdődött a 2. 
magyar hadsereg tragédiája, ám a DM 
január 13-án még mindig optimista tu-
dósításokkal szolgál. 

Harcok és segélyek 
„Véres kudarcba fúlnak a bolsevisták tá-

madó erőlködései - A német ellentáma-
dások sikerei a Volga és a Don között - A 
Kaukázusban is visszaverték a szovjet 
csapatok előretörését - Ezernél több fo-
goly esett Millerovónál - A magyar csapa-
tok a Don mentén súlyos ember- és 
anyagveszteséget okoztak a visszaszorí-
tott ellenségnek" - szólnak a fronttudósí-
tások címei. A történtekről így ír a lap: 
„Német hadijelentés, Berlin, január 12., 
A német véderő főparancsnoksága közli: 
Az ellenség ujabb jelentékeny erők harc-
bavetésével folytatta támadásait az eddigi 
súlypontokban a Kaukázus és a Don kő-
zött, Sztálingrád körül és a Don-vidé-
ken... A magyar csapatok a Don mentén 
támadó ellenséget visszaverték és annak 
súlyos veszteségeket okoztak. A középső 
arcvonalszakaszon erős rohamosztagaink 
helyi támadás közben behatoltak az ellen-
séges állásokba, azokat több mint egy ki-
lométer szélességben felgöngyölték és ha-
difoglyokat ejtettek, valamint hadianya-
got zsákmányoltak." 

A hátországban közben egyre nehe-
zebb helyzetbe került a fronton lévő ka-
tonák családja, január 10-én segélyak-
ció indításáról tudósít a DM. „A város 
társadalmi vezetőinek értekezletén egy-
hangú lelkesedéssel indították el szom-
baton a honvédcsaládok megsegítésére 
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95 E V - 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 történelmébe, 
hanem a Délmagyarország históriájába is. 

Munkaszolgálatosok bevonultatása 

szervezett társadalmi akciót - Pálfy pol-
gármester: A társadalomnak egy ember-
ként kell összefogni - Berthy ezredes: A 
gyűjtés eredményének méltónak kell 
lennie Szegedhez" - szólnak a lap címei. 

Város és egyetem 
Háború ide, bajok oda, Szeged városa 

továbbra sem adja föl a teljes egyetemért 
folytatott harcát. „Az egyetemi kérdés a 
közigazgatási bizottság előtt" címmel 
arról tudósít a lap, hogy vitéz Meskó 
Zoltán ismertette a szegedi egyetem, 
színház és múzeum ügyében a felsőház-
ban elmondott beszédét és Szinyei-Mer-
se Jenő vallás- és közoktatásügyi mi-

niszternek arra adott válaszát. A felszó-
laló szerint ez a válasz főként a jog- és ál-
lamtudományi kar felállítása tekinteté-
ben nem megnyugtató és javasolja, hogy 
a város hatósága küldöttségileg sürgesse 
legilletékesebb tényezőknél az egyetemi 
építkezéseket és a jogi kar mielőbbi fel-
állítását." 

Szentesen érdekes javaslat született, 
amelyről így tudósít a DM: „A Reggeli 
Magyarország című budapesti napilap 
csütörtöki száma riportot közöl Szen-
tesről, közeli testvérvárosunkról. Szen-
tes sokat panaszkodik Szegedre - írja a 
pesti lap riportja - Csongrádmegye 
majdnem a legkisebb az országban, de 
benne fekszik Szeged, a vidék fővárosa. 
Szeged nagysága erős mágnes: magá-
hoz vonz mindent, olyan intézménye-
ket is, amelyekre Szentes azt mondja, 
hogy őt illetnék meg, mint Csongrád-
megye székhelyét. Ez váltotta ki aztán 
Szentesből azt a különös tervet, amely-
re aligha volt még valaha példa: a me-
gyeszékhely szeretné megcsonkítani a 
saját vármegyéjét. Valahogy úgy, hogy 
Szeged megérdemli a megyeszékhelyi 
rangot, de nem Csongrádmegyében, 
ahogy azt a szegediek szeretnék, ha-

nem - Szegedmegyében. Hol legyen 
Szegedmegye? Miből álljon? Szentes 
nagylelkű. Ad a megyéjéből és buzdítja 
a szomszédos megyéket: adjanak ők is. 
Csongrád, Pest, Csanád, Békés, Bács-
bodrog és Torontál vármegyék Szeged 
körüli csücskeiből állana ez az uj vár-
megye, amely így a szentesi térképter-
vezetet nézve igen ügyes elgondolás, 
mert Szeged csakugyan éppen a közé-
pen lenne." 

Szójareklám és népsűrűség 
Tanulságos, ahogyan a január 21-i 

DM a szóját reklámozza a növekvő bú-
zaliszthiány idején. „A szójaliszt, a világ 
legtáplálóbb élelmiszere bevonul a ma-
gyar háztartásokba - A szegedi sütőipa-
rosok és cukrászok megkezdték a szója-
liszt igénylését" - írja a lap, majd így 
folytatja: „(A Délmagyarország munka-
társától.) Nagy feltűnést keltett a napok-
ban dr. Pálfy József polgármesternek a 
Délmagyarországban közzétett hirdet-
ménye, amely tudtára adta a város kö-
zönségének, hogy dr. Rosta Lajos ország-
gyűlési képviselő közbenjárására sike-
rült Szeged részére nagymennyiségű 
nullás finomságra kiőrölt szójalisztet 
biztosítani és azt 270 pengős mázsán-
kinti áron a közellátási hivatalban lehet 
igényelni. ...ez a sárgaszínű, lisztfinom-
ságú őrlemény valósággal forradalmasí-
tani fogja nálunk is a konyhaművészetet 
és a népélelmezést. Nincs ugyanis még 
egy élelmezési cikk, sem állati, sem nö-
vényi termék, amely tápérték dolgában 
a szójával vetekedhetnék." 

A KSH alapján pedig arról tudósít a 
lap, hogy „ 167 fő jut Szeged területének 
minden négyzetkilométerére - Három 
évtized alatt 22 fővel emelkedett az egy 
négyzetkilométerre eső népsűrűség", 
majd így folytatja: „A legutóbbi nép-
számlálás szerint Szeged lakossága 
136.375 fő és a város közigazgatási te-
rültén egy négyzetkilométerre 167 fő 
jut." 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 
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E-mail c ímünk : ajanlo(>"delmagyar.hu 

SZÍNHÁZ 
SZEGEP 
BÁBSZÍNHÁZ 
Ma 10 óra: Bolond lyukból bolond 
szél. Iciripiciri-bérlet. 
PINCESZÍNHÁZ 
ÉS MUVESZKAVÉZÓ 
Holnap 19 óra: Nemzeti ünnep -
Wass Albert Mozaik - Bánffy 
György előadóestje. 

MOZI 
SZEGED 
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM 
Ma és 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. 
GRANI) CAFE 
Ma és holnap 16 óra: A kőszívű 
ember fiai. Magyar film; 
ma 19 óra: Szülőföldem, Budapest. 
Magyar film; 
ma 21 óra: Még! - A Street 
görkorisok filmje; 
ma 23 óra: A texasi láncfűrészes 
mészárlás. Amerikai film; 
holnap 19 óra: Budapest retro 1. 
Magyar film; 
holnap 21 óra: Az ügynök élete. 
Magyar film; 
holnap 23 óra: Hullajó. Új-zélandi 
film. 
PLAZA CINEMA CITY 

A randiguru, ma és holnap: 11.15, 
13.30, 15.45, 18, 20.15 óra és ma 
22.30 órakor is. 
Átok, ma és holnap: 12.15, 14.15, 
16.15, 18.15, 20.15 óra és ma 
22.15 órakor is. 
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 óra és ma 22 órakor 
is. 
Penge - Szentháromság, ma és 
holnap: 17.45, 20 óra és ma 22.15 
órakor is. 
Bújócska, ma és holnap: 10.15, 
16.30, 18.30, 20.30 óra és ma 
22.30 órakor is. 
Aviátor, ma és holnap: 17.15, 
20.30 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 óra 
és ma 21.30 órakor is. 
Hölgyválasz, ma és holnap: 11.30, 
13.45, 15.45, 17.45, 19.45 óra és 
ma 21.45 órakor is. 
Micimackó és a Zelefánt, ma és 
holnap: 10.15, 11.45, 13.15, 
14.45, 16.15 óra. 
A bukás - Hider 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. 
Gqrfield. 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: Zuhanás a 
csöndbe. Színes angol film. 
SZENTES 
Ma és holnap 17.30 óra: Alfie. 
Színes angol-amerikai romantikus 
vígjáték; 
ma és holnap 20 óra: Álmodozók. 
Színes angol film. 
FORRÁSKÚT 
Ma 18 óra: Bridget lones: Mindjárt 
megörülök. Színes, m. b. angol 
film. 

KÖZÉLET 
SZEGED 
A Máltai játszótéren (Retek u 
2-4.) ma 9.30 órakor: 

szoptatós anyacsoport; 
holnap 14 órakor: sportnap. 

Az ifjúsági házban (Felső Tisza 
part 2.) ma 12 órától 18 óráig: 
ingyenes számítógép-használat 
internetezési lehetőséggel: 
ma 16 órától: agykontrollklub. 
Vezeti: Gyüre Mátyás; 
ma 17.45 órakor: Fricsay Ferenc 
Városi Fúvószenekar próbája. 
Karnagy: Blumenschein Gábor. 

Az Alsóvárosi Kultúrházban 
(Rákóczi u. 1.) ma 16 órától 19 
óráig: 
nemezelés a Napsugaras 
Egyesület kézműveseivel; 
ma 16 órától 19 óráig: ikonfestő 
szakkör Jószai Sándor vezetésével 
haladóknak; 
holnap 15 órától 18 óráig: 
fazekasság; 
holnap 16 órától 18 óráig: 
gyékényszövés a Napsugaras 
Egyesület kézműveseivel. 

A Közéleti Kávéház rendezvénye 
a Korona Szállóban (Petőfi sgt. 
4.) ma 18 órakor: 
A tavasz ébredése - diaporáma-
vetítés. Vendég: Vadász Sándor 
diaporáma-művész. Házigazda: 
Szilágyi Árpád városvédő polgár; 
a Móra Ferenc Múzeum 
dísztermében holnap 18 óra: 
Németh József Magyar nóta CD-
bemutató estje. Közreműködik: a 
Fehértói Csicsó Cigányzenekar. 
Házigazda: Márok Tamás a Városi 
TV szerkesztője. 

Az egyetemi füvészkert (Lövölde 
út 42.) 
9 órától 16 óráig; 
a Szegedi Vadaspark (Kálvária 
sgt.) 

9 órától 16 óráig várja látogatóit. 

ALGYŐ 
A faluházban (Búvár u. 5.) ma 
13 órától 16 óráig: 
agrártanácsadó (Tonkó Tibor); 
ma 16 órától 19 óráig: Parlandó 
Énekegyüttes (Lakatos Béla); 
ma 18.30 órától 19.30 óráig: 
asszonytorna (Kovács Krisztina]; 
holnap 17 órakor: 
Hagyományőrző Együttes (Eke 
József]; holnap 18 órától 20 
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Asziatfögtaiáí: 

(62) 422-157 

óráig: Algyői Citerazenekar (Süli 
Tibor). 

Holnap 9 órakor: Ünnepi 
szentmise az algyői r. k. 
templomban; 
holnap 9.50 órakor: A 
templomkertben Széli Ambrus 
honvéd sírjelének 
megkoszorúzása; 
holnap 10 órakor: Ünnepi 
megemlékezés az országzászlónál, 
zenés-irodalmi műsor az Algyői 
Általános Iskola diákjainak 
közreműködésével. 
Himnusz-Koszorúzás-Szózat 
(Esős idő esetén a megemlékező 
műsorra a faluházban kerül sor); 
holnap 18 órakor: Algyői Pilvax 
Kávéház a faluház 
színháztermében; 
holnap 15 órakor: Nemzeti 
Ünnep - ünnepi megemlékezés az 
1848-as forradalom és 
szabadságharcról az 
országzászlónál. 

KONCERT és BULI 
SZEGED 
A SZOTE-klubban ma 22 órakor: 
Jazz Pression-koncert; 
holnap 22 órakor: Timur Lenk + 
Önakt-koncert. 
ma és holnap 22 órakor: 
Rockbuli. 

KIÁLLÍTÁS 
SZEGED 
Az ifjúsági házban (Felső Tisza 
part 2.) megnyílt: 
Elve örökségünkkel! címmel 
Szabó Ferenc szövőkiállítása. A 
t á r la to t Richweisz Rita fazekas 
munkái díszítik. Megtekinthető: 
március 14-éig, valamint 
Hül lők iá l l í t á s - gyíkok, 
madárpókok, siklók, teknősök, 
halak, pitonok..., ásványok, 
tengeri csigák és kagylók 
kiállítása és vására március 20-
áig. Mindkét tárlat 9 órától 18 
óráig tekinthető meg. 

A Bartók Béla Művelődési 
Központ B Galériájában 
(Vörösmarty u. 3.) megnyílt: 
Süli István fotókiállítása. A tárlat 
megtekinthető: március 18-áig, 
munkanapokon 10 órától 18 
óráig. 

Az Alsóvárosi Kultúrházban 
(Rákóczi u. 1.) megnyílt: 
Szűcs Árpád festőművész 
kiállítása. A tárlat 
megtekinthető: március 18-áig, 
hétköznap 9 órától 12 óráig, 
valamint 15 órától 18 óráig. 
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• Házias éte lek • Mérséke l t árak 
CSALÁDI, BARÁTI RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁT 

60 FŐS KÜLÖNTERMÜNKBEN BIZTOSÍTJUK. 

MINŐSÉGI 
BOROK 

(Eger, 
Tokaj, Villány) 

Het i a jánla tunk: 

Tokaji Furmint 
450 Ft/l 

HEGYVIDÉKI 
BOROK HÁZA 

ged , Rákóczi u. 17. 
Tel./fax: 62/444-660 

SZERDÁN 
ÉS PÉNTEKEN! 

A BENAX-CAMION Kft. , a RENAULT haszongépjárművek Bács-Kiskun, 
Csongrád és Békés megyei márkakereskedője szervizébe 

munkatársakat keres algyői munkahellyel: 
HASZONGÉPJÁRMŰ-SZERELŐ VAGY HASZONGÉPJÁRMŰ 

VILLAMOSSÁGI SZERELŐ 1 FŐ POZÍCIÓBA 
Az ideális pályázó rendelkezik: 

• Haszongépjármű-szerelői gyakorlat 
• Jó kommunikációs készség 
• Gépjármű-vezetői jogosítvány (B, C) 
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk 

VEVŐSZOLGÁLATI GYAKORNOK 1 FŐ POZÍCIÓBA 
Az ideális pályázó rendelkezik: 

• Felsőfokú közlekedésmérnöki végzettség 
• Jó kommunikációs készség 
• Dinamikus személyiség 
• Gépjármű-vezetői jogosítvány (B) 
1 Pályakezdők jelentkezését is várjuk 

Amit kínálunk: 
«Kreatív munkavégzés 
» Biztos munkahely 
»Versenyképes fizetés 

TRUCKS 

Beküldési határidő: 2005. március 22. 
A pályázatokat és a szakmai önéletrajzokat 
a következő címre kérjük eljuttatni: 

R E N A X - C A M I O N K f t . 
6701 S2EGED, PF.: 497. 042100100 


