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Időutazás a Délmagyarországgal: 1958, a városfejlesztés kezdetei (49. rész) 

Lakóházak; gyárak, szobrok és téeszek 
Szegedet többször is hátrányos hely-
zetbe hozta a történelem. Trianon után 
elveszítette hátországát, fejlődésének 
külső forrásait. Rákosiék idején pedig 
Horthy emléke és Utóék szomszédsága 
következtében nem kapott fejlesztési 
forrásokat a város. Nem épültek la-
kások, nem fejlődött sem az infrast-
ruktúra, sem a gazdaság. Most végre 
elkezdődnek a lassú változások. 

Szegedet súlyos munkanélküliség súj-
totta az '50-es évek végén, minden ipari 
fejlesztésnek örült hát a város. Még ak-
kor is, ha bőven akadt átgondolatlan be-
ruházás is. 

A szegedi csirkegyár 
Például az, amelyről a január 9-i DM 

ezzel a címmel tudósít: „A jövő hét ele-
jén adják át rendeltetésének a szegedi 
csirkegyárat". 

„Már hosszabb ideje épült Szegeden az 
Ilona utcai Hűtőház udvarán Csongrád 
megye, egyben az ország egyik legmo-
dernebb csirkekeltetö üzeme" - írja a 
lap, majd így folytatja: „Az építkezés kö-
rüli sok huza vona után végre elkészült 
az üzem. Helyesebben most végzik rajta 
az utolsó simításokat. A jövő hét elején 
kerül sor az egész üzem átadására. A ti-
zenkét keltetpgépes szegedi üzemet egy-
millió kettőszázezer forintos beruházás-
sal építették. Egyszerre 120 ezer tojás fér 
el a gépekben 40 ezres adagolásban, 
vagy hetenként 40 ezer tojást raknak be 
és ugyanennyiből kikelt csibéket szed-
nek ki. Évi termelése az üzemnek fel-
millió naposcsibe lesz." 

Vajon ki emlékszik arra, hogy Szege-
den csirkegyár is volt egykoron? Annál 
inkább számon tartjuk ma is a paprikát. 
A feldolgozó pedig először változtatott a 
hagyományos csomagoláson. Ahogyan 
a DM február 11-i száma írja: „Ma már 
sokkal nagyobb gpndot fordítanak az 
iparban, kereskedelemben egyaránt az 
áruk ízléses és higiénikus csomagolásá-
ra, mint évekkel ezelőtt. A Szegedi Pap-
rikafeldolgozó Vállalat „Különleges sze-
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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. 

gedi paprika,, felirattal alumíniumta-
sakban kettő- és ötdekás csomagolásban 
nagyobb mennyiségű paprikát ad át 
majd a kereskedelemnek." 

Hitelek házépítésre 
Költségvetési pénzekből évek alatt alig 

néhány lakás épült a városban, a nagy 
szegénységben pedig magánépítkezések 
sem igen voltak. Annál is inkább, mert 
ilyen célra hitelt sem lehetett kapni. E 
téren is változott a helyzet. Ahogyan a 
lap január l-jén a címoldalán írja: 
„Négymillió hatszázezer forint házépí-
tési kölcsönt folyósítottak 1957-ben 
Szegeden - Az új háztulajdonosok leg-
többje munkás". Érdemes idézni a tudó-
sításból is, miszerint: „Az országosan 
mutatkozó lakáshiány enyhítésére a 
kormány fokozott erővel segíti elő a csa-
ládi házak építését. Az év elején országo-
san nagyobb összegű, hosszúlejáratú 
kölcsönt biztosított kedvezményes, ol-
csó kamattal az építeni szándékozók ré-
szére. Az összesített adatok szerint 
1957-ben 174 személynek összesen 4 
millió hatszázezer forint házépítési köl-
csönt folyósítottak." 

Ha a 174 család nevetségesen kis 
szám is a lakásínséggel küszködő város-

ban, de legalább valami el-
kezdődött. És az is kiderül a 
DM február 11-i számából, 
hogy már egy-egy szegedi 
művész is kaphat megbíza-
tást a várostól. Idézzünk a 
lap írásából: „A Szegedi 
Képzőművész Kór Tábor 
utcai műtermében munka 
közben találjuk Tápai An-
tal neves szegedi szobrász-
művészt. Egy három méter 
magas szobron, létrán állva 
az utolsó simításokat végzi. 

— A szegedi ifjúsági vízis-
porttelep bejáratát díszíti 
majd ez a fénnyel szembe 
néző sportoló férfi - mond-
ja Tápai Antal. - Korábban 
nőt és férfit mintáztam egy 
talpazaton és kicsiny for-
mában el is készült - mu-
tatja a bronz szobrot - de a 
pályaművet elbíráló bizott-
ság egy alak megformálását 
kérte. Előzetes gipsztanul-
mányok után ez a szobor 
lett a végleges." 

Közben pedig tovább folyik a kemény 
téeszesítés. „Az utóbbi hónapok ered-

Tápai Antal műtermében Fotó: Somogyi Kámlyné 

menyeinek összesítése alapján a járás 
26 termelőszövetkezetébe nem keve-

sebb, mint 188 egyéni parasztcsaládot, 
volt nincstelen földmunkást vettek fel." 
Az új tagok felvételében továbbra is a 
dcszki Kossuth Termelőszövetkezet ve-
zet. Utóbbi közgyűlésükön már a hu-
szonkilencedik egyéni parasztcsaládot 
fogadták soraikba." 

Lezuhant a csapat 
A DM úgy látszik, az '50-es években 

sem vesztette el régi újságcsináló refle-
xeit. így - a korban meglepő módon -
nagy terjedelemben a 3. oldalon ismer-
teti a hírt, miszerint „Lapzártakor érke-
zett: Lezuhant a Manchester United an-
gol labdarúgó-csapatot szállító repülő-
gép" 

A tudósítás szerint: „Szinte a Torino 
olasz labdarúgó-csapat 1949. május 
4-diki katasztrófája ismétlődött meg 
csütörtökön délután a Belgrádból kü-
lön repülőgépen hazatartó Manchester 
United angol együttessel. Az angol baj-
nokcsapat - mint ismeretes - szerdán 
délután Európa Kupa mérkőzést ját-
szott Belgrádban, s erről volt hazatérő-
ben csütörtökön. A Brittish European 
Airways |BEA) repülőtársaság Elisa-
beth Han típusú kétmotoros külön gé-
pe Münchenben szakította meg útját, 
üzemanyagot vett fel. A repülőgépen 
44 személy tartózkodott, 38 utas és 6 
főnyi szeményzet. Az utasok között 
volt a Manchester United különítmé-
nye, a csapatvezető, az edző és 17 játé-
kos, a repülőgép utasai közé tartozott 
ezenkívül még többek között 11 újság-
író és a londoni jugoszláv követség két 
tisztviselője. A felszállás után alig 100 
métert tett meg a gép, amkor mintegy 
20 méteres magasságból zuhanni kez-
dett. A müncheni repülőtér csütörtök 
délután 6 órakor kiadott jelentése sze-
rint húszan menekültek meg. 18 az ál-
dozatok száma az utasok közül. A gép 
6 főnyi személyzetéből a két pilóta és a 
két stewardess sérülésekkel ugyancsak 
megmenekült." 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

• Tudósítás a szegedi utazási kiállításról 
• Hatvan felett: dobsz egy e-mailtP 
Areptérbővítésés 
a Fehér-tó madárvilága \ 

Keresse vasárnap az újságárusoknál, vagy hívja a 06-80/821-821 előfizetői zöldszámunkat! 

Hétvégén is otthon van! 
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ízelítő nyári programjainkból 
vásári kedvezménnyel: 
SPANYOLORSZÁG: 
Mallorca: szállodában, félpanzióval 83 410 Ft/Tőtől 
GÖRÖGORSZÁG: 
Korfu: szállodában, reggelivel 89 660 Ft/főtől 
Rodosz: szállodában, reggelivel 87 950 Ft/főtől 
Santorini: szállodában, reggelivel 93 140 Ft/főtől 
TÖRÖKORSZÁG: 
Kemer. szálloda all incl. ellátással 102 380 
Antalya: szálloda félpanzióval 101 480 
Marmaris: szálloda all incl. ellátással 112 010 
Ciprus: szállodában, reggelivel 84 060 
Málta: apartmanban, önellátással 77185 
Szicília: szállodában, reggelivel 125 020 
Az árak tartaánazzálc a repülőjegyet, a szakást kétágyas szobában a megadott 
és a transzlett Az árak nem tartalmazzák a repülőién Heteket és a 

Ft/főtől 
Ft/főtől 
Ft/főtől 
Ft/tötöl 
Ft/főtől 
Ft/főtől 

PÜNKÖSDI városlátogatások május 13-16.: 
Prága egyénileg 33 900 Ft/tőtől reggelivel 
London repülővel, városnézéssel, 
hajókázással a Temzén 67 700 Ft/fötöl reggelivel 
Párizs repülővel, városnézéssel 65 800 Ft/főtől reggelivel 

Óriási horvátországi szálláskínálatunk: www.adriatica.net 
További kínálatunk: rafbngtúrák. vadvízi kalandok Ausztriában. Szlovéniában, Ry 
and drive túrák, egyéni szállásfoglalás. repülőjegyek: tapados jegyek, menetrend 
szerinti Járatok, ifjúsági és diákjegyek, diákszállások, luxus hajóutak, 
utasbiztosítások, nemzetközi autóbuszjegyek, autóbérlés, nemzetközi kártyák, 
muzeumbédetek, belföldi szállásfoglalás 

ÁPRILIS 15-IG 10% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY! 

SZERETETTEL VARJUK ONOKET 
A SZEGEDI UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON! 

Vista Utazási Központ 
6720 Szeged. Oroszlán u. 4. 
Tel.: (06 62; 540 480 fax (06 62) 548 481 
E-mail: szegedé vista.hu • www.ingyenrepjegy.bu 

STRABAG 
A Sfrabag európai építőipar- konszern magyarországi betongyártó vállalata 

azonnal: belépéssel 
TERÜLETI G É P É S Z 

munkatársat kétes. 
A munkavégzés helye: szegedi székhely. 
Elvárások: építőipar gépész, gépésztechnikus vagy elektrotechnikus végzettség te! 
használói szkíta számftástechnAai ismeret - S kategóriás jogosítvány. A hasonló területen 
szerzett szakma tapasztíar. tierve nemet- ésivagy angolnyelv-tudás előny. 
Feladatok: 6-8 déFaiökí keverőtelep gépészé* tefügyeiole a telep gépeinek szervizelése, 
anyag- és aA&részbeszerzés - külső szervizek munká nak megszervezése 

Fényképes őnétetr^zá: JMMerOietl gépész- jeligére a 
Poner Kft., 1114 Budapest. PL 83 vagy 3 job@baubotding.hu címre várjuk 

A gyomok nem kapnak második esélyt 
Hatékony preemergens kukorica gyomirtás 

A Merlin megalapozza a maximális termés 
elérését. Megakadályozza a korai gyomosodást 
és újraaktiválódva meggátolja a gyomok 
újrakelését is. 

A Merlin hatékony a kukorica legfontosabb magról 
kdö egy és kétszikű gyomnövényei, még az 
atrazin rezisztensek ellen is. 

Keresse a gazdaboltokban: 
> II. forgalmi kategóriában 
> 1 és 0,2 literes kiszerelésben 

További információ: 
Égető István 
06 20/519-2745 d MERLIN 

Bayer CropScience 

Mindszent Város Önkormányzat pályázatot hirdet 
a Mindszenti Gondozási Központ 

(6630 Mindszent, Körösi Cs. S. u. 2.) 

intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére. 

PÁLYÁZATI FELTÉTEL: 
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM 3. számú mellékletében meghatározott 
képesítési előírások szerinti végzettség 
- legalább öt év, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a 
közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL: 
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 
- végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát. 
A MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA: 5 év. 
AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉNEK IDEJE: 
a pályázatok elbírálását követő hónap első napjától. 
A BEOSZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK: illetmény és 
vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint. 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁJA, HELYE ÉS MÓDJA: 
írásban, három példányban, zárt borítékban, a borítékon feltüntetve: 
„Pályázat gondozási központ intézményvezetői állásra", Mindszent 
város polgármesteréhez címezve (6630 Mindszent, Köztársaság tér 
31.). 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: a Szociális 
Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 nap. 
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: a pályázat 
benyújtási határidejét követő 60 napon belül. 

http://www.adriatica.net
http://www.ingyenrepjegy.bu
mailto:job@baubotding.hu

