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Időutazás a Délmagyarországgal, 1955, a visszafordítás éve (46. rész) 

Menesztik Nagy Imrét, fordulat balra 
Április 19-én tudósít a Délmagyaror-
szág az MDP Központi Vezetőségének 
üléséről, amelyen Nagy Imrét eltávo-
lították a vezetésből. És hiába olvasni 
még év elején szép számmal jó híreket 
a lapban, a liberális folyamatok visz-
szafordítása már olyan lelki és gaz-
dasági terheket jelent az ország szá-
mára, amelyek a forradalom felé viszik 
az országot. 

Nagy Imre miniszterelnöksége sokat 
változtatott az országon, ha vegyes is az 
eredmény. Tanulságos a január 4-i DM 
címlapjának Szeged életéből címmel kö-
zölt két információja. Az egyikben a 
múlt köszön vissza, a másik már a jövőt 
hirdeti. 

Rizs és Mirelit 
„Száztíz holdon létesítenek rizstelepe-

ket az idén a szegedi termelőszövetkeze-
tekben" - szól a cím és az információ: 
Szegeden elsőnek a Dózsa Termelőszö-
vetkezet tagjai létesítettek a múlt évben 
öt hold rizstelepet. A kísérleti év jó ered-
ménnyel zárult, mert erről a területről 
több mint egy vagon rizst takarítottak 
be. Az idén már negyvenöt holdon ter-
melik ezt az új növényt a TSZ tagjai. A 
Dózsa példájára több szegedi TSZ tagsá-
ga kapott kedvet a rizstermesztésre, s 
1955-ben már száztíz holdon létesíte-
nek új telepet." 

Mindezt akár '53-ban is olvashattuk 
volna. Ami viszont valódi újdonság: 
„Olcsó mélyhűtött gyümölcsök kerül-
nek forgalomba Szegeden" - írja a lap, 
majd így folytatja: „A 144-es Csemege-
bolt csütörtökön megkezdi a Mirelit ké-
szítmények árusítását. Ez évben sokkal 
olcsóbban kapható a mélyhűtött szilva, 
cseresznye, málna, eper, őszibarack, sár-
gabarack, sárgadinnye, paprika, paradi-
csom és más egyéb gyümölcsök. A szilva 
ára kilomgrammonkint 5,40, a cseresz-
nyéé 9,40, az uborkáé 4,40, a paradicso-
mé 4,20 forint. Félkilós csomagolásban 
kerül forgalomba az őszibarack, sárgaba-
rack és a sárgadinnye. A málna és az 
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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 á t 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, 
h a n e m a Délmagyarország históriájába Is. 

eper 35 dekás csomagonkint 7,20, illet-
ve 6 forintos áron kapható." 

Rákosi győzelme 
Tavasszal már érnek a politikai válto-

zások. Március 12-én például azért bí-
rálja a DM az ügyészséget, mert hiába 
teszi sorra-rendre a feljelentéseket a Be-
gyűjtési Hivatal „a közellátás érdekét 
veszélyeztető bűncselekmények", ma-
gyarán a begyűjtési hátralékok miatt, az 
ügyészség rendre megtagadja a nyomo-
zást. Ez a nagy liberalizmus nem is tart-
hat sokáig. 

A március 15-i lap már Rákosi beszé-
déről tudósít, aki szerint: „Mindnyájan 
átérezzük annak óriási jelentőségét, 
hogy az elmúlt másfél esztendő nehéz-
ségei és bajai után a párt újra a helyes 
útra lépett. Központi Vezetősége egysé-
ges, határozott és szilárd! ...a hibákat 
most kijavítjuk. Kijavítjuk az iparosítás, 
mindenekelőtt a nehézipar lebecsülésé-
ből eredő hibákat." 

„A dolgozók, az ipari munkások egye-
nesen megkövetelik tőlünk, hogy szün-
tessük meg végre a lazaságokat, teremt-
sünk végre rendet és teremtsük meg a 
szocialista fegyelmet. Meg is fogjuk te-
remteni! (taps)" - folytatja Rákosi, rá-

Kollcktivizálás: munka a röszkei Táncsics MGTSZ-ben Fotó: Liebmann Béla 

érezve a magyar nép leghőbb óhajára. 
Ennek jegyében aztán a DM április 19-i 
országgyűlési tudósítása már arról szól, 
hogy: „További gyors felemelkedésünk, 
egész fejlődésünk érdekében a kormány-
nak mindenekelőtt a nehézipar fejlesz-
tésére kell határozott intézkedéseket 
tennie." 

Mindennek természetesen Nagy Imre 
a fő gátja. Április 19-én arról tudósít a 

DM, hogy: „A Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetősége megállapítja, hogy 
Nagy Imre elvtárs, úgy is, mint a Politi-
kai Bizottság tagja, úgy is, mint a Mi-
nisztertanács elnöke, olyan politikai né-
zeteket képviselt, amelyek éles ellentét-
ben állanak pártunk összpolitikájával, a 
munkásosztály, af dolgozó parasztság, a 
népi demokrácia érdekeivel. Nagy elv-
társ arra törekedett, hogy fékezze a szo-

cialista építés motorját, a szocialista 
iparosítást, benne különösen a nehéz-
ipar fejlesztését, falun pedig a termelő-
szövetkezeti mozgalmat, a falu szocia-
lista átépítésének e döntő módját. Igye-
kezet háttérbe szorítani, elhomályosíta-
ni a párt vezetőszerepét... A Központi 
Vezetőség mindezért Nagy Imre elvtár-
sat kizárja a Politikai Bizottságból a 
Központi Vezetőségből, és visszahívja 
minden funkcióból, amelyet a párt bi-
zalmából viselt." 

* 

Újra itt a téeszesítés 
Az előző két évben sok kényszerrel té-

esztaggá tett ember lépett ki a szövetke-
zetekből. Rákosiék gondoskodnak a fo-
lyamat leállításáról, sőt visszafordításá-
ról. Ahogyan június 10-én írja a lap a 
párt határozatát ismertetve: „Az oppor-
tunista nézetek elterjedése lazította az 
állampolgári fegyelmet is: Nagy az el-
maradás például a kukorica-, burgonya-
és sertésbegyűjtésben. Pártunk Közpon-
ti Vezetősége a márciusi és áprilisi hatá-
rozatokkal döntő csapást mért a jobbol-
dali, népellenes nézetekre, amelyek fé-
kezték a mezőgazdasági termelés fej-
lesztését, akadályozták a termelőszövet-
kezeti mozgalom megszilárdítását és 
növekedését." 

Ez még csak az ideológia. A folytatás 
azonban sorsokat, életeket befolyásol. „A 
mezőgazdaság szocialista átszervezésé-
nek irányelvei" című információban az 
áll, hogy „...pártunk és kormányunk egy-
ségesen és félreérthetetlenül áll a mező-
gazdaság szocialista átszervezésének 
ügye mellett, senki számára nem lehet 
kétséges, hogy pártunk és népi demokra-
tikus kormányunk az egész dolgozó pa-
rasztság számára a felemelkedés egyetlen 
járható útjának a szövetkezést tekinti." 
Magyarán: kezdődik újra az erőszakos 
kollektivizálás. Újra rátelepszik az or-
szágra a kíméletlen és korlátlan hatalom. 

Innen már egyenes út vezetett a forra-
dalomba. 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

PÜNKÖSDI városlátogatások május 13-16.: 
PRÁGA egyénileg: 33 900 Ft/főtől reggelivel 
LONDON repülővel, városnézéssel, 

hajókázással a Temzén: 67 700 Ft/főtől reggelivel 
LONDON repülővel, magyar idegenvezetővel, 

városnézéssel: 
PÁRIZS repülővel, városnézéssel: 
BORTÚRA BORDEAUX-BA 

magyar idegenvezetővel: 
Erdélyi Hétvége, Torockó: 

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK: 
SZENTPÉTERVÁR: ápr. 28., máj. 26., jún. 9., 23.: 

89 900 Ft/fő reggelivel 
65 800 Ft/főtől reggelivel 

99 900 Ft/főtől reggelivel 
36 500 Ft/főtől télpanzióval 

109 000 Ft/fő reggelivel 
98 900 Ft/fő reggelivel 

75 900 Ft/fő reggelivel 

199 900 Ft/fő reggelivel 

5 nap/4 éjszaka: 
BENELUX KÖRUTAZÁS máj. 10-17.: 
Itália Ékkövei: Toscana és Umbria: 

máj. 11-17.: 
IZLAND: Zuhatagok, tűzhányók, 

gejzírek földje május 5-9.: 

NYARALÓPROGRAMJAINKBÓL: 
Görögország, Paralia májustól, 7éj: 6800 Ft/főtől 
Mallorca télpanzióval, jún. 21.: 87 300 Ft/főtől 
Bali 9 nap/7 éj: áprilistól folyamatosan: 189 900 Ft/főtől 
A részvételi dijak netn tartalmazzák a felmerülő repülőtéri illetékeket, 

akciós repülőjegyek • diákjegyek • fapados repülőjegyek • utasbiztosítás 
• nemzetközi autóbuszjegyek • autóbérlés • nemzetközi kártyák, bérletek 

MEGJELENT NYÁRI KATALÓGUSUNK! 
10% előfoglalási kedvezménnyel várjuk Önt irodánkban! 
Óriási horvátországi szálláskínálatunk: www.adriatica.net 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÁPRILIS 1-3- IG 
A SZEGEDI UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON! 
Törzsutas akciónk: www.ingyenrepjegy.hu 

m Vista Utazási Központ 
6720 Szeged, Oroszlán u. 4. 
Tel.: (06 62) 548 480. fax: (06 62) 548 481 
E-mail: szeged@vista.hu • www.ingyenrepjegy.hu 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY 

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY 2005. ÁPRILIS 1-JETOL 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS MIATT AZ OKMÁNYIRODÁBAN KEZDEMÉNYEZETT 

ELSŐFOKÚ, ILLETÉKKÖTELES ELJÁRÁSOK ESETÉN 

ILLETÉKBÉLYEGET NINCS MÓDUNKBAN ELFOGADNI. 
(Kivételt képeznek az anyakönyvi csoportnál intézendő ügyek!) 

Ügyfeleink az illetéket az alábbi táblázat szerint készpénz-átutalási megbízással (csekken) fizethetik be, 
melynek lehetőségét a szegedi Okmányiroda épületében biztosítjuk. 

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ 
IGAZOLVÁNY ÚTLEVÉL VEZETŐI 

ENGEDÉLY GÉPJÁRMŰ 

14. életév betöltése-
kor, első alkalommal 
történő ellátás esetén, 
ha nincs érvényes sze-
mélyazonosító okmá-
nya (útlevél, kártya for-
mátumú vezetői enge-
dély) 

illetékmentes 

0 -18 
éves 
élet-
korig 

5 évre 1500 Ft 

14-70 
éves 
élet-
korig 

4000 Ft forgalmi 
engedély 6000 Ft 

14. év betöltésekor, ha 
van érvényes személy-
azonosító okmánya 
(útlevél, kártya formá-
tumú vezetői engedély) 

1500 Ft 

18-70 
éves 
élet-
korig 

5 évre 6000 Ft 70 év 
felett 1500 Ft törzskönyv 6000 Ft 

személyazonosító iga-
zolvány csere esetén. 
ha van érvényes sze-
mélyazonosító okmánya 
(útlevél, kártya formá-
tumú vezetői engedély) 

1500 Ft 

18-70 
éves 
élet-
korig 

10 évre 10 000 
Ft 

nemzet-
közi 

vezetői 
eng. 

1500 Ft 
(eljárási 

díj) 

vagyonszerzési 
illeték 

személygépkocsi 
1890 cm3 alatt 

15 
Ft/cm3 

személyazonosító iga-
zolvány csere esetén, 
ha nincs érvényes sze-
mélyazonosító okmánya 
(útlevél, kártya formá-
tumú vezetői engedély) 

3000 Ft 70 év 
felett 10 évre 1500 Ft személygépkocsi 

1890 cm3 felett 
20 

Ft/cm3 

személyazonosító iga-
zolvány csere 7 0 év 
felett 

illetékmentes 
sürgősségi, vesztett, rongált 

útlevél esetében 
DUPLA ILLETÉK 

motorkerékpár 
500 cm'-t 

meghaladó 

20 
Ft/cm3 

Dr. Mózes Ervin, Szeged Megyei Jogú Város jegyzője 

http://www.adriatica.net
http://www.ingyenrepjegy.hu
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