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Időutazás a Délmagyarországgal: 1953, az olvadás éve (44. rész) 

Meghalt Sztálin, Nagy Imre kormányfő 
Sötét, nehéz évek után először léle-
gezhet valamivel könnyebben az or-
szág. Sztálin halála után nálunk is 
bekövetkezett az olvadás. Nagy Imre 
első miniszterelnökségének ideje alatt 
nemcsak az életszínvonal javulása mi-
att lett könnyebb az emberek élete, 
hanem azért is, mert oldódott a terror, 
a megfélemlítés légköre. 

Sztálin halála rengeteg ember életét 
mentette meg. A Szovjetunióban pél-
dául leállították a már elkezdett orvos-
pert és ott is, nálunk is sok ember sza-
badságát adta vissza az amnesztiaren-
delet. 

A diktátor halála 
Március 5-én címlapon hozza a DM a 

Sztálin betegségéről szóló szovjet kor-
mányközleményt. „...pártunkat és né-
pünket szerencsétlenség érte: J. V. Sztá-
lin elvtárs súlyosan megbetegedett -
szól a híradás. - Sztálin elvtársat márci-
us 2-ára virradó éjjel Moszkvában, laká-
sán agyvérzés érte, amely az agynak az 
élet szempontjából fontos területeire 
terjedt ki. Sztálin elvtárs eszméletét 
vesztette. Jobb karja és lába megbénult, 
elvesztette beszélőkepességét. A szív-
működésben és légzésben súlyos zava-
rok állottak be." 

A március 7-i DM címoldala fekete 
keretben tudósít Sztálin haláláról. Érde-
mes idézni a méltató sorokból: „Eltávo-
zott tőlünk korunk legnagyobb embere, 
Sztálin. Sztálin elvtárs, a mi nagy Sztáli-
nunk - meghalt. Eltávozott tőlünk Ó, 
aki mindenkinél jobban szerette az em-
bereket és akit mindenkinél jobban sze-
rettek az emberek. Eltávozott tőlünk 
Sztálin, akinek szertett képét drága 
alakját oly mélyen a szívünkbe véstük. 
Eltávozott tőlünk tanítónk és vezérünk, 
akinek mindent köszönhettünk: az éle-
tet, hazánk szabadságát, békénket, 
nagyszerű munkánkat és terveinket, ra-
gyogó szocialista jövőnket." 

Ami „a mi nagy Sztálinunkat" illeti, a 
DM július 11-i száma már arról ad hírt, 
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95 EV- 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. 

Május l - jén még Sztálin képét viszik a felvonulók a szegedi hídon, a múzeum 
e l ő t t Fotó: A Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztálya gyűjteményéből 

hogy a vezér véres kezű végrehajtó em-
berét, a népirtó Beriját - akit hamarosan 
ki is végeznek - eltávolították a vezetés-
ből. 

Nagy Imre és a változások 
Itthon lassabban érnek a változások. A 

készülő választások előtt úgy tűnik, Rá-
kosi, a „nagy tanítvány" még ereje teljé-
ben van. Mindenki kivár. Április 14-én 
például arról tudósít lelkesen a DM, hogy 
„Forróhangú lelkes nagygyűlésen Rákosi 
Mátyás és Révai József elvtársakat vá-

lasztották meg képviselőjelöltjüknek az 
Újszegedi Kender- és Lenszövő Vállalat 
dolgozói - A szegedi egyetemek és a főis-
kola első jelöltje: Rákosi Mátyás elvtárs". 
A lap így tudósít az egyetemről: „ - Rákosi 
Mátyás személyes példája - folytatja to-
vább beszédét Tury Géza elvtárs - a nagy 
Sztálin legjobb magyar tanítványának 
munkája, nemcsak felnőtt dolgozóinkat 
lelkesíti, nemcsak őket ragadja új és új 
munkahőstettekre, hanem ez a példa jö-
vő reménységünknek, ifjúságunknak is 
nevelési eszménye. - Hálánk soha el nem 

múló szeretetünk jeléül javasolom, hogy 
az országgyűlésbe a szegedi egyetemek és 
a főiskola első küldötte Rákosi Mátyás 
elvtárs legyen." 

Am hamarosan jelentkeznek az olva-
dás első jelei. Miután Nagy Imre a vá-
lasztásokat követően miniszterelnök 
lett, július 5-én már átütő változásról ír-
hat a lap országgyűlési tudósításában. 
Az új kormányfő szavai teljesen új pá-
lyát jelölnek ki az ország számára. 
„Népgazdaságunk fejlesztése terén fel-
tétlenül számol az ország gazdasági erő-
forrásaival, hogy nem tűz maga elé 
olyan feladatokat, amelyeknek a megva-
lósításához, hiányzanak a szükséges fel-
tételek, akár nyersanyagbázisról, akár az 
ország erejét és teljesítőképességét meg-
haladó vagy túlzottan igénybevevő beru-
házásokról, akár a lakosság életszínvo-
nalának rovására menő egyéb túlzott 
gazdasági feladatokról van szó." Hová 
lett a vas és acél országa című katasztró-
faprogram? 

Július 26-án pedig már az amnesztiáról 
tudósíthat a lap, miszerint: „A rendelet 
értelmében kegyelemben részesülnek 
azok, akiket a bíróság jogerősen két évet 
meg nem haladó tartamú szabadságvesz-
tére ítélt. Kegyelemben részesülnek azok, 
akiket a bíróság jogerősen bármilyen tar-

tamú javítónevelő munkára ítélt. Sza-
badságvesztésbüntetésük tartamára te-
kintet nélkül kegyelemben részesülnek a 
fiatalkorúak, a teherben lévő nők, azok az 
anyák, akiknek tíz évnél fiatalabb gyer-
mekük van, az 50. életévüket betöltött 
nők és a 60. évüket betöltött férfiak." 

Szeptember 6-án pedig a címlapon je-
lenik meg a részletes lista az árleszállí-
tásokról, amelyek a 10-30 százalék köz-
ti tartományban szinte minden árucik-
ket érintenek. 

Végre fellélegezhet az ország. 

Gyapot és hidrogénbomba 
Marad azért ok az aggodalomra. Az or-

szág első, vásárhelyi gyapotfeldolgozó 
üzemének avatásáról szóló január 18-i 
híradás jelzi, hogy még visszatérhet a 
bornírt gazdaságpolitika. Ahogyan a 
DM írja: „A vasúti kocsik gyapottal 
megrakodva iparunk fehér aranyát szál-
lítják az ország első feldolgozó nagy üze-
mébe. Alig egy hónapja készültek el a 
Hódmezővásárhelyi Gyapotfeldolgozó 
Vállalat épületei. Huszonöt holdnyi te-
rületen 11 hatalmas épület húzódik a 
gyárkémény tövében." 

Az első szovjet hidrogénbomba kipró-
bálásáról szóló hír pedig a hidegháború 
évtizedeit vetíti előre. Ahogyan augusz-
tus 22-én írja a DM: „Augusztus 20-án 
a szovjet lapok kormányközleményt 
hoztak nyilvánosságra arról, hogy a 
Szovjetunióban kipróbálták a hidrogén-
bombát. A kormányközlemény így 
hangzik: A napokban a Szovjetunióban 
kísérleti célokból felrobbantották a hid-
rogénbomba egy fajtáját. Mivel a hidro-
génbombában a mag által termelt hő 
nagymennyiségű volt (thermonucleáris 
reakció), a robbanás igen nagy erejű volt. 
A kísérlet bebizonyította, hogy a hidro-
génbomba hatóereje sokszorosan felül-
múlja az atombomba hatóerejét." 

Mindennek ellenére az ország egyelőre 
örülhet az átmeneti megkönnyebbülés-
nek. 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 
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Magyarország egyik piacvezető, nemzetközileg ismert tejipari cége 
vagyunk. Keresünk Szeged és Csongrád megye területére dinamikus, 

ambiciózus munkavállalót csapatunkba 

ÉRTÉKESÍTÉSI TERÜLETI KÉPVISELŐ 
munkakörbe. 
Feladata: 

egy már működő, sikeres vevőkapcsolat megtartása és fejlesztése 
egy kiváló piaci értékesítési szolgáltatás nyújtása mellett. 

Elvárásaink: 
- kiváló problémamegoldó képesség 
- kitűnő kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, 

kiváló tárgyalókészség 
- önálló munkavégző képesség 
- rendkívüli motiváltság, elkötelezettség és rugalmasság 
- csapatmunkára való alkalmasság 
- felsőfokú végzettség 
- B kategóriás jogosítvány 

A feladat elvégzéséhez vonzó fizetést és egyéb juttatásokat 
biztosítunk. 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szegedi lakos, 
küldje el rövid, nem kézzel írott, fényképes önéletrajzát 

„Értékesítés" jeligével a Sole Hungária Rt. Nagyné Tari Katalin 
személyzeti igazgató, 6701 Szeged, Pf.: 186 címre, vagy 

a tarikati@sole-hungaria.hu e-mail címre. 
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Jelentkezési határidő: 
a megjelenést követő hatodik nap. 
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SOL 
Magyarország egyik piacvezető, nemzetközileg ismert tejipari cé-
ge vagyunk. Keresünk szegedi központjába dinamikus, ambiciózus 
munkavállalót 

MARKETiniGASSZISZTEMS 
munkakörbe, 6 órás munkaidőbe. 

ELVÁRÁSAINK: 
- kiváló problémamegoldó képesség 

- kitűnő kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, 
kiváló tárgyalókészség 

- önálló munkavégző képesség 
- felsőfokú szakirányú végzettség 

A felvételnél az angolnyelv-tudás előnyt jelent. 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és 
szegedi lakos, küldje el rövid, nem kézzel írott, 
fényképes önéletrajzát „Marketing" jeligével 

a Sole Hungária Rt. 
Nagyné Tari Katalin személyzeti igazgató, 6701 Szeged, 

Pf.: 186 címre, vagy a tarikati@sole-hungaria.hu 
e-mail címre. 

Jelentkezési határidő: 
a megjelenést követő hatodik nap. 

mailto:tarikati@sole-hungaria.hu
mailto:tarikati@sole-hungaria.hu

