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Időutazás a Délmagyarországgal: 1957, a változások éve (48. rész) 

Megtorlások és politikai enyhülés 

95 ÉV - 95 NAPBAN ELBESZÉLVE 
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 ás 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 szalámigyárban. Sok embert elbocsátottak Fotó: Liebmann Béla 

Úgy tűnik, Schwartz Lajos halála még-
sem volt hiábavaló. Mert bár a for-
radalom leverése után megkezdődnek a 
megtorlások, a politika rájön, hogy 
kénytelen engedményeket tenni, 
kompromisszumokat kötni a társada-
lommal. A DM, amely 1956. november 
20-án másodszor vált nevet, 1957. áp-
rilis 30-éig Szegedi Néplap címmel 
jelenik meg, csak május l-jétől veszi 
vissza a Délmagyarország nevet. 

A megtorlás olykor nem is az egyes em-
bereket éri, hanem csoportokat: elbocsá-
tási hullám indul meg a szegedi üze-
mekben. 

Elbocsátások és ítéletek 
A január 8-i lap tudósítása például így 

szól: „Sok szegedi dolgozó szorongással, 
nem ritkán kétségbeeséssel néz a holnap 
elé. Mi lesz? Utcára, a munkanélküliek 
közé kerülhet? És akik oda kerülnek, mi-
ért? Fájó szívvel, de át kell adni a sok 
munkásnak, tisztviselőnek, fiatalnak és 
öregnek, jóllehet családos embereknek, 
asszonyoknak is a felmondólevelet, s 
mindezt egy nehéz tél elején." Január 9-i 
számában aztán receptet is ad a lap, mi-
szerint: „Akik sztrájkra uszítottak, okoz-
ták a munkanélküliséget - legelsők legye-
nek az elbocsátásoknál". 

Ami azt illeti, ilyen ügyekben ítéletek 
»is születnek. Ahogyan a január 27-i 

szám írja: „Pénteken tárgyalta a szegedi 
bíróság dr. Lévai tanácsa Patkós Károly 
cukrász, piaci bazárárus ügyét. Patkós 
Károly az októberi események idején a 
Szegedi Kenderfonógyár munkásai előtt 
és más fórumon sztrájkra uszító, lázító 
beszédeket tartott. A bíróság Patkós Ká-
rolyt egy évig terjedő börtönre ítélte és 
három évig eltiltotta a közügyek gyakor-
lásától." A május 29-i lap pedig Szurmai 
Sándor, Gál Róbert és Szabó István ítéle-
téről számol be a lap „Tízévi börtönre 
ítélte a katonai bíróság a Szegedi Fém-
ipari és Finommechanikai Vállalat el-
lenforradalmárainak vezetőjét - A társai 
3-3 évet kaptak" címmel. 

Meglepő módon a DM keményen bí-
rálni merészeli a fegyveres testületek 
brutalitását. Január 11-én így ír: „Meg-
engedhetetlen, hogy a fegyveres erők 
bárkivel szemben testi erőszakot alkal-
mazzanak letartóztatáskor, vallatáskor, 
vagy bármikor, hogy ütlegeljék azokat, 
akiket őrizetbe kell venniök. Szerdán es-
te 8 óra körül általunk ismeretlen okok 
miatt, a rendőrség 8-10 tagja (nem kar-
hatalmisták) brutális módon vett őrizet-
be három személyt. Az őrizetbevétel jo-
gosságát nem vitatjuk - annak okát nem 
ismerjük. Viszont erélyesen tiltakozunk 
a módszerek ellen - a munkáshatalom 
törvényei és az emberiesség nevében!" 
(Mellesleg gyerekként magam is láttam, 
amint a SZUE előtt karhatalmisták rug-
dostak-vertek egy kerékpárost, majd föl-
dobták a teheratóra, utána vágva bicikli-
jét, és elporzottak.) 

Az oldódás ideje 
Úgy tűnik, a forradalomból sokat ta-

nult a politika. Rendre születnek olyan 
intézkedések, amelyek elképzelhetetle-
nek lettek volna egy évvel korábban. A 
január 3-i lap arról számol be, hogy 
„Bizonyos mértékig kiszélesítik a ma-
gánkezdeményezést - Élelmiszer- és 

iparcikküzleteket, vendéglátóipari egy-
ségeket adnak bérbe vagy tulajdonba". 
A január 3-i szám pedig arról ír, hogy 
„Ezentúl csak a legfontosabb cikkek 
árait szabja meg a Minisztertanács". A 
tudósítás szerint „ezentúl kizárólag a 
legfontosabb cikkek, egyebek között a 
szén, az acél, a kenyér, a zsír, a liszt árát 
szabja meg a Minisztertanács. Több 
árucikk árát egyáltalán nem szabják 
meg, utat nyitva a kereslet és a kínálat 

törvényszerűségnek." Ez utóbbi az or-
todoxok szemében már maga az eret-
nekség. 

Megszorítások is akadnak azonban. A 
február 5-i lap arról ír, hogy a Belügymi-
nisztérium „...utasítást adott a koráb-
ban megszüntetett déli határövezet visz-
szaállítására. Az erre vonatkozó rendel-
kezést 1957. február 2-val hatályba lé-
pett és kiterjed Baranya, Bács-Kiskun, 
Csongrád, Somogy és Zala megyék or-

szághatármenti területeire. A rendelke-
zés értelmében - hasonlóan a nyugati 
határövezethez - a déü határövezetben 
csak a rendőrhatósági engedéllyel lehet 
tartózkodni és az oda történő beutazás-
hoz is a rendőrhatóság előzetes engedé-
lye szükséges." így kívánták megakadá-
lyozni, hogy az üldözöttek Jugoszlávia 
felé távozhassanak az országból. (Egyéb-
ként a vonatokon még a hetvenes évek-
ben is gyakran ellenőrizték a Szeged felé 
utazókat, főleg a fiatalokat.) 

Szegedi újdonságok 
Lassan javul az élet Szegeden is. A ja-

nuár 9-i lap arról számol be, hogy „Az 
energiaellátás javulásával több szegedi 
üzemben felmerült a kívánság, hogy le-
hetőséget kell adni, hogy a Dorozsmán 
lakó dolgozók reggel 6 órára üzemükben 
érhessenek... a közlekedési vállalat a 
hajnali órákban külön villamosokat in-
dítson ki Dorozsmára. A villamosok 
reggel 4.30-kor indulnának és 5 óra 
után térnének vissza Dorozsmáról a vá-
rosba." 

Megkezdődik a rendszeres tüdőszűrés 
is. A lap január 25-i számának tudósítá-
sa szerint: „Lapunk korábbi számában 
már írtunk róla, hogy a városi tanács 
végrehajtó bizottsága határozata értel-
mében Szeged egész területén hamaro-
san megkezdődnek a tüdőszűrő vizsgá-
latok. A szűrővizsgálat előkészületei - a 
lakosság összeírása - máris megkezdőd-
tek, hétfőn pedig a második kerületben, 
a Szilléri sugárúti iskolában megkezdő-
dik a folyamatos szűrővizsgálat." 

Január 27-én pedig arról szerezhetett 
tudomást az olvasó, hogy „Két hét múlva 
fehérebb lesz a kenyér!" Ami pedig végte-
lenül jellemző a hiánygazdálkodás korá-
ra: „A városi tanács kereskedelmi osztá-
lyához beadott motorkerékpár igényeket 
ezentúl a kereskedelmi osztály mellett 
működő, a tanácstagokból álló állandó 
bizottság - mint testület - vizsgálja felül 
és osztja szét a motorkerékpárokat." 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

Tisztelt Fogyasztó! 
A Szegedi Hőszolgáltató Kft. ezúton értesti Önt, hogy 
amennyiben MŰSZAKI JELLEGŰ PROBLÉMÁJA merülne fel, úgy 
2 0 0 5 . április 4 . napjától új he lyen és t e l e f o n s z á m o n 
állunk rendelkezésére. 
0-tól 24 óráig működő diszpécserszolgálatunk 
elérhetőségei az alábbiak szerint változnak: 
Diszpécser ügyfélszolgálat/levelezési cím: 
6724 Szeged, V á g u. 4. n.'M> 
Tel.: 62/54-88-54 

Az SKF Műszaki Szakáruház 
KERESKEDELMI CSOPORTVEZETŐT KERES 

FELADATA: 
Importtermékek beszerzése, megrendelések, ajánlatok készítése, 

ezen feladatok koordinálása. 
KÖVETELMÉNYEK: 

- műszaki végzettség - internet, Word, Excel magas szintű ismerete 
- angol- vagy németnyelv-ismeret - önálló munkavégzés 

- kereskedelmi szemlélet 
Kézzel írott, fényképes önéletrajzát levélben várjuk 

a megjelenéstől számított 1 héten belül a következő címre: 
SKF Műszaki Szakáruház 6722 Szeged, Kálvária sgt. 4-6. 

CSONGRÁD MEGYEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁS 
KERÜLETI FÖÁLLATORVOSA 

A 131-1/2005. SZ. HATÁROZATÁNAK RENDELKEZŐ RÉSZÉBEN 
A 13/2002 . (I. 30.) FVM-RENDELET 4. § 1. PONTJA ALAPJÁN: 

Szeged város közigazgatási területére 
2005. április 4-től 30-ig 

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. 
Az önkormányzat az Állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. tv. 42. §-a (2) bekezdés b.) pontja 
alapján a rókaimmunizálás kezdetéig köteles gondoskodni a kóbor ebek befogásáról. 
Az FVM Állategészségügyi és Élelmiszerellenörzési Főosztálya a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl 
területén 2005. április 4-9. között elrendelte a rókák veszettség elleni repülőgépes csalétkes 
immunizálását. A csalétkek felszedésének elkerülése érdekében a kiszórást követően 3 hétig az 
ebzárlatot és a legeltetési tilalmat fenn kell tartani. 

Az ebzárlat tartama alatt: 
1. A tartás helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tar-

tani, hogy azok más állatta] vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák 
elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szöknek. 

2. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. 
3. A vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei rendeltetésszerű használatuk ide-

jére mentesek a fenti korlátozások alól. 
4. A polgármesteri hivatal az ebzárlat idején szabadon talált kutya és macska befogása és álla-

mi kártalanítás mellőzésével történt leölése iránt intézkedik. 

Felhívom a lakosság figyelmét a fenti előírások szigorú megtartására. 
Dr. Mózes Ervin 

Szeged Megyei Jogú Város jegyzője 

április C - é n 
(KEDDEN) 

TAVASZI-NYÁRI 
ÁRUKÉSZLET! 

Angol extra 
használtruha-kereskedés 

Szeged, Tisza L. krt. 53. 
(a Babybe l l he lyén) 

Progress 
Vállalkozásfejlesztő 

Alapítvány 

MEGUJULT 
A MIKROHITEL! 
Az alapítvány tájékoztatja a 
kis- és középvállalkozásokat, 

hogy az új Mikrohitel 
program keretében (fedezet 

mellett) 

5 000 000 Ft-ig 
vállalkozásfejlesztési hitel 
igényelhető, kedvezményes 

kamatozással. 
A hitel 50%-ig forgóeszköz 

finanszírozására is 
fordítható! | 

Bővebb információért g 
forduljon ügyfélszolgálati 

irodánkhoz: 
6722 Szeged, Tisza L. krt. 63. 

Tel.: 62/483-683 
A pályázati csomag ára: 3000 Ft 

UDULESEK: 
Tunézia ápr. 5-től hetente: 48 900 Ft/főtől 
Sharm El Sheikh, Hurghada: máj. 3-tól hetente: 74 900 Ft/főtől 
TOVÁBBI AJÁNLATAINK: GÖRÖGORSZÁG, SPANYOLORSZÁG, 
EGZOTIKUS ÜDÜLÉSEK... 

KÖRUTAZÁSAINKBÓL: 
Benelux körutazás: 
Antik görög körutazás: 

ápr. 27 .-máj. 1.: 
máj. 14-23.: 

49 990 Ft/fő 
105 000 Ft/fő 

PÜNKÖSDI KINALATUNK: 
ERDÉLY, RÓMA, SZLOVÁKIA, PÁRIZS, LONDON, PRÁGA.. 

HORVÁTORSZÁGI SZÁLLÁSAJÁNLATAINK: WWW.ADRIATICA.NET 
TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: rafting túrák, vadvízi kalandok Ausztriában. 
Szlovéniában, fly and drive túrák, egyéni szállásfoglalás, repülőjegyek, luxus 
hajóutak, utasbiztosítások, nemzetközi autóbuszjegyek, autóbérlés, nemzetközi 
kártyák, múzeumbérletek. 

ÁPRILIS 15-IG 10% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY! 
SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET ÁPRILIS 1-3-IG 

A SZEGEDI UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON! 

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

, INTERFRUCT 
P Cash&Carry 

Az Interfruct Kft., 
a német tulajdonú Tengelmann-csoport 

dinamikusan fejlődő, magyarországi Cash & Carry áruházakat 
üzemeltető nagykereskedelmi leányvállalata 

szegedi egységébe, az alábbi munkakörökbe 
munkatársakat keres: 

göngyölegraktáros, 
áruátvevő 

Elvárások: érettségi vagy kereskedelmi 
szakmunkás végzettség, 

valamint élelmiszer-ipari területen szerzett gyakorlat. 
Jelentkezésüket várjuk levélben 

(fényképes szakmai önéletrajzzal, 
bizonyítványok másolatával) 

az alábbi címen: 
INTERFRUCT Kft. 6728 Szeged. Algyői u. ^ 

\ 

http://WWW.ADRIATICA.NET
mailto:szeged@vlsta.hu
http://www.ingyenrepjegy.hu

