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Időutazás a Délmagyarországgal: 1961, az újdonságok éve (52. rész) 

Jön aTisza Szálló és a Szőke Tisza 
A Délmagyarországban már csak mint-
egy függelékként szerepel a nagypolitika. 
A lap - igazi városi újságként - meg-
határozóan Szeged gondjaival, fejlesztési 
problémáival foglalkozik. És szerencsére 
van is miről írnia. Olyan újdonságok 
születnek ugyanis ebben az évben, ame-
lyek lényegében máig meghatározóak 
Szegedre nézve. 

Jelentős változások kezdődtek a város ipa-
rában, illetve a környék fejlesztésében. 
Olyan üj beruházások, melyek évtizedek-
re alapul szolgáltak a változó élethez. 

12 emeletes szárítótorony 
lanuár 11 -én például egy - a Tisza-parti 

városképet- is meghatározó - szalámigyári 
fejlesztésről ír a lap: „Mint már hírt ad-
tunk róla, a Szegcdi Szalámigyár új szárító 
toronnyal bővül. A szárító toronyban új 
gyártási technológiát vezetnek be. Ezzel 
háromszorosra növelik a kapacitást. Az 
épületben klimatizáló berendezéseket he-
lyeznek el. Ezért a külső falfelületet is vé-
deni kell a felmelegedéstől. Alumínium 
lemezfalat építenek mellé. A két fal közöt-
ti körülbelül 30 centiméteres levegőréteg 
állandó mozgásban van és nem engedi fel-
melegedni a falfelületet. A 20 millió forin-
tos költségekkel épülő szárítótorony 
1962-re kezdheti meg termelését." 

A város környékén ekkor csapnivalóan 
rossz volt az úthálózat. Ennek fejlesztése 
is ekkor kezdődött. Ahogyan a DM címe 
szól január 14-én: „Idén 25 millió forintot 
fordítanak a Szeged környéki utak korsze-
rűsítésére - Kiskundorozsma és Bordány 
között már folyik az útépítés". 

És idézzünk a tudósításból: „Először Kis-
kundorozsma és Bordány között indult 
meg a munka, melynek kedvez a mostani, 
enyhe időjárás. Ezen a körülbelül tizenkét 
kilométeres szakaszon a jelenlegi két és fél 
méterről hat méter szélességűre építik ki az 
utat, majd bitumenítatással látják el. Vég-
eredményben tehát olyan műutat kapnak 
az erre közlekedők, amilyen a Baja-Szeged 
közötti. Kétmilliót fordítanak a Szőreg-Ti-
szasziget közötti korszerű, vasútpótló út-
vonal befejezésére is. Hat méter széles lesz 
budapesti, nemzetközi országutat Sándor-
falvával összekötő út is, melyre másfélmil-
liót költenek, s a régi vágya teljesül a Maros 
jobb és a Tisza bal partja közötti területek 
lakosságának is: még ebben az esztendőben 
hétmillió forint költséggel korszerű - mint-
egy tíz kilométer hosszú - úttal kötik össze 
Maroslelét és Makót." 

Ami Makót illeti, még egy érdekes hír a 
január 17-i lapból: „A makói hagymát már 
14 országba exportálják. A világhírű makói 
hagyma - amelyet több mint kétszáz esz-
tendeje termelnek tájnövényként - az 
1960-6l-es gazdasági idényben jutott el a 
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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 olvasóinkat. 
95 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 95 évfolyam fontos és érdekes írásaiból. És bár az ilyen válogatások szükségképpen esetlegesek, bízunk ben-
ne, hogy olvasóink örömüket lelik benne, és betekintést nyernek nemcsak az ország és Szeged közel egy évszázados történelmébe, hanem a Délmagyar-
ország históriájába is. 

Erkel Bánk bánja a dómszínpadon 

legtöbb országba. A Csongrád megyei Szö-
vetkezetek Értékesítő Központjának makói 
és szegedi tranzit-telepeiről 1500 vagonnal 
exportáltak a nyár óta a makói vidék sajá-
tos terméséből." Akkor - úgy látszik - job-
bal állta a versenyt ez a hungarikum. 

Paul Robeson a Dóm téren 
Ebben az időszakban már év elejére ösz-

szeállt került a szabadtéri programja. „A 
Moszkvai Állami Akadémiai Nagy Színház 
balettegyütese és Paul Robeson is szerepel a 
műsorban - Bővítik a nézőteret - Tovább 
korszerűsítik a világítást" - szólnak a DM 
címei a január 17-i lapszám 1. oldalán, 
majd így folytatódik az információ: „Az 
idei programot is nagy gonddal állították 
össze, s a városi tanács tegnap nyilvános-
ságra hozta a játékok ez évi műsorát. A já-
tékokat nagy nemzeti kincsünkkel, Erkel 
Bánk bán című operájával nyitják július 
22-én, majd után a Szegedi Szabadtéri Játé-
kokon már nagy sikert aratott daljátékot, a 
János vitézt tűzik műsorra. A Szegedi Sza-
badtéri Játékok külföldi visszhangjának 
már eddig is sok esetben voltunk tanúi. A 
tavaly is nagy sikerrel itt szerepelt Moszk-

vai Sztanyiszlavszkij-Nyemirovics-Dan-
csenkó Opera- és Balettszínház után ismét 
szovjet balettegyüttest üdvözölhetünk 
majd Szegeden, ezúttal a Moszkvai Állami 
Akadémiai Nagy Színház balettegyüttesét, 
amelynek tovább öregbíti a Szegedi Szabad-
téri Játékok külföldi kapcsolatát, nemzet-
közi visszhangját. Tavaly Ugyancsak Sze-
geden üdvözölhettük a kiváló énekest és 
nagyszerű békeharcost, Paul Robesont, aki 
egyszerű szavaival és énekével belopta ma-
gát a szegediek szívébe. A Szegedi Szabad-
téri Játékok idei műsorában önálló Paul Ro-
beson-est szerepel, amely ugyancsak a játé-
kok hazai és nemzetközi szerepét hangsú-
lyozza. A játékokon tavaly már ismételten 
nagy silcernek örvendő Madách-mű, Az 
ember tragédiája, szintén szerepel az idei 
műsorban." 

Szálloda és üdülőhajó 
Szintén máig élő újdonság: 1961-ben 

kezdődik a Tömörkényben a művészeti 
képzés. Ahogyan a DM írja február 7-én: 
„A régóta dédelgetett gondolat, hogy Sze-
geden iparművészeti szakiskola létesül-
jön, immár valósággá válik ez év őszétől. 

Az 1961-62-es tanévben a Tömörkény 
István Leánygimnáziumban 30 tagú osz-
tállyal iparművészeti szakközépiskola lé-
tesül. Szegedről és a környező megyékből 
összesen 260-an jelentkeztek az általános 
iskolák VII. osztályaiból, hogy középisko-
lai fokon iparművészeti tanulmányokat 
folytassanak." 

Újra szálloda lesz a rossz emlékű Tisza, 
amely rendőrség épületeként az ÁVH-nak 
is helyet adott. Ezért is kerestek - hiába -
alagutat 1956-ban, a forradalom idején az 
épület és a bíróság között. Emberibb idők-
ben az épület most újra szálloda lesz. 
Ahogyan március 23-án szólnak a lap cí-
mei: „Elkészült a Tisza Szálló végleges fel-
újítási terve - Ez év második felében meg-
kezdik az építést". És a tudósítás: „Több-
szörös átdolgozás után a városi Tervező 
Irodában elkészült a szálló végleges mű-
szaki kivitelezési terve, sőt a Szeged városi 
tanács végrehajtó bizottsága pénzt és épí-
tőt is biztosított. így a második félév első 
napjaiban a Csongrád Megyei Állami Épí-
tőipari Vállalat dolgozói hozzákezdhetnek 
a Tisza Szálló felújításához. 1962 végére 
készül el a szálló mintegy 18 millió forin-
tos beruházással. Képzeletben járjuk végig 
az újjávarázsolt Tisza Szállót, amely jövő-
re már tovább növeli városunk idegenfor-
galmát, jó hírét." 

Változott a folyó képe is. Ahogyan a DM 
írja: „jóváhagyta a végrehajtó bizottság a 
Táncsics üdülőhajó nevének megváltoz-
tatását Szőke Tisza névre, valamint meg-
állapította és jóváhagyta a hajó fürdőré-
szébe érvényes belépődíjat. A Szőke Tisza 
üdülőhajó étterme és fürdőrésze vasár-
naptól már a vendégek rendelkezésére áll. 
A kereskedelmi osztály vezetője az ülésen 
ígéretet tett, hogy az üdülőhajón osztá-
lyon felüli kiszolgálás lesz és II. osztályú 
árakat vezetnek be." 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

Könyv-
bemutató 
a Royalban 
Tisza királynő címmel jelent 
meg a napokban Bátyi Zoltán-
nak, lapunk állandó szerzőjének, 
a Szegedi ítélőtábla sajtótitkárá-
nak új könyve. A Bába és Társa 
Kiadó gondozásában készült kö-
tet bemutatója csütörtökön este 
6 órai kezdettel lesz a Royal Szál-
ló kistermében. Az est házigaz-
dája Szetey András, a Délma-
gyarország és a Délvilág főszer-
kesztője. 

A püspöki 
palota 
története 
A szegedi püspöki palota tör-
ténetéről írt könyvet Zombori 
István és Vadászi Erzsébet. A 
kötetet több mint nyolcvan fotó 
illusztrálja. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Két muzeológus, Vadászi Erzsé-
bet, az Iparművészeti Múzeum 
munkatársa és Zombori István, 
a Móra Ferenc Múzeum osztály-
vezetője könyvet írt a szegedi 
püspöki palota történetéről. A 75 
éve emelt épületben működik a 
papi szeminárium, a hittudomá-
nyi főiskola és az egyházmegyei 
kincstár is. Az előszóban Gyulay 
Endre megyés püspök kifejti, 
hogy a Dóm téri püspöki palota 
nem pusztán az egyház kincse, 
hanem Szeged, sőt az ország 
egyik jelentős építészeti értéke 
is.-
A kötetből kiderül, hogy Glatt-
felder Gyula csanádi püspököt 
1923 márciusában utasították ki 
a román hatóságok Temesvárról, 
a korábbi egyházmegyei szék-
helyről. Ekkor jött Szegedre a 
megyés püspök. Az új helyen új 
központot kellett építeni. Kle-
belsberg Kunó kultuszminiszter 
és Glattfelder közös terve alap-
ján készült el a palota, a velencei 
Szent Márk tér mintájára kiala-
kított Dóm téren. 
A könyvben több min t 80 fény-
kép és illusztráció muta t j a be a 
palota belső tereit. A képeket 
Dömötör Mihály, a Móra Fe-
renc Múzeum fotósa készítet-
te. 

J ù «wAutT Randevú 

Twingo, Clio 
és Thalia Première 

május 31-ig 1 999 OOO Ft! 

Jö j jön el a Renau l t Randevú ra márc iusban, és ismer-
kedjen meg ajánlatainkkal! A Twingo, Clio és 
Thalia Premiere már 1 999 OOO Ft-ért az Öné 
l ehet ! Vá r j uk má r kake r e s kedé sünkben . www.ren^t.hu 

Az ajánlat a 2005. 05. 31- ig megrende l t autókra, a készlet erejéig érvényes. Az ár a regisztrációs adót 
ta r ta lmazza A képen lá tható a u t ó Illusztráció, Fogyasztás l i ter /100 km: vegyes: 6 ,0 -7 ,1 ; városi: 7 ,5-9 ,7 , 
országúti: 3,7-5,7; C O j kibocsátás g/km: 143 -168 (vál tozat tól függően) . 

Molnár Autóház Kft. 
Szeged, Do ro z sma i út 8. 

Tel./fax: 62/420-237 
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Szeretne személyi 
kölcsönt felvenni? 

J i g e n [ ] n e m 

Citibank Személyi Kölcsön 
egyszerű dokumentációval 
Kérdéseire választ adunk 
a 0 6 - 4 0 - 4 0 - 3 0 - 4 0 - e s 
telefonszámon 

sohasem pihen 

Citibank Szeged, Nagy Jenő u. 1. (a N. J. és a Feketesas u. találkozásánál) 
Tel.: (62) 554-770 Nyitva tartás: H,Sz 8-17'°; K.Cs.P 8-16 
A CltlbdoK S:t>mílyi KölcsSn feHiauntMsi «11»! wm ttttbtt logyatóas MHcsSf.. A Citibank a kilesett a nSetinrálati 
teltetelei aiapjar,. a szeuíeéskStest kíeelóen nyújt.* Ai akció «siieles teltételei noüSfenbetcik a bankfiókokban. a 
CtliPtwne Banking teíefcnoy ügvféls!Dtgátatcn. és a .ww.atióank.ho internetes cltíalon. A THM roeghataro2ása a: 
aktuáfis feltétele», illetve a hatályos jogsaM** 'igyclombcvOfelével türtént és a feltételek yattaása esetén a mnrtéke 
ntódosuthat. Citibank Rí. - a magyarorsíagi Citibank csoport és a Cltígroüp tagja. thm: 23,64%-4a.99% 

A szegedi központú, finanszírozási tevékenységet végző 

LOMBARD 
L Í Z I N G C S O P O R T 

A n.mel Volktbink ét kkAltivenbank 
ctoport U|j, 

www.lombard.hu 

dinamikusan fejlődő csapatába 

munkatársat keres az alábbi munkakörbe: 

belső ellenőrzés vezető 

Elvárásaink: 

• felsőfokú közgazdasági végzettség, 

• pénzügyi szolgáltató belső ellenőrzésén vagy könyvvizsgáló-

nál szerzett t ö b b éves szakmai gyakorlat, 

• felhasználói szintű számítógépes ismeretek, 

• magas szintű német nyelvtudás, írásban és szóban egyaránt, 

• logikus, komplex gondolkodás, 
• kiváló kommunikációs készség, 

• szakmai elhivatottság, 

• mobilitás. 

Amit kínálunk: 
• lendületes csapatmunka, 

• önálló munkavégzés, 

• továbbképzési lehetőség, 

• színvonalas munkakörülmények, 

• versenyképes jövedelem, 

• mobil telefon, 

• személygépkocsi. 

A fényképpel ellátott kézzel és géppel írt szakmai önéletrajzokat és moti-
vációs leveleket a pozíció megjelölésével az alábbi címre várjuk: 
LOMBARD LÍZING RT. 6701 Szeged, Pf. 739. 
Fábri Ágnes HR munkatárs 
Beérkezési határidő: 2005. április 1S. 

MODERN MEGTAKARITASI FORMÁK A 

KJUáESTOR - TÓL 

Szeged. Kölcsey u. 11. 1. emelet Tel . : (62) 424-565 

Jelen hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek, és nem helyettesíti a QUAESTOR Ingatlan 
Kötvény,a PSZÁF által 111/iO.260/2001 számon 2001 03.29 én jóváhagyott hivatalos 
tájékoztatójának megismerését! A Kibocsátási Tájékoztató megtekinthető a Forgalmazó helyeken.| 

http://www.lombard.hu

