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Időutazás a Délmagyarországgal: 1963, az amnesztia éve (54. rész) 

Közkegyelem a forradalom részeseinek 
Nagyot változott az újság 1958-tól. 
Már nem a politika töltötte színig 
lapjait, hanem a hétköznapi élet vált 
meghatározó témává. Könnyedebbé 
vált a DM hangvétele is. Azért azt 
tudni kell, hogy még szigorú idők jár-
tak, hogy az embernek meg kellett 
válogatnia, ki előtt és mit mond. És 
még mindig százak ültek börtönben a 
forradalomban való részvételükért. 

A DM március 22-i országgyűlési tudó-
sításában számol be az amnesztia híré-
ről. 

A2 „emberiesség" nevében 
„Törvényerejű rendelet széles körű 

közkegyelemről" - szól a lap címe, majd 
így folytatódik az írás: „A Magyar Nép-
köztársaság határozott harcot folytatott 
eddig is a szociahsta vívmányok felfor-
gatására törő, a közrendet fenyegető bű-
nösökkel szemben, s eltökélt szándéka, 
hogy a jövőben is könyörtelenül lesújt 
hasonló bűncselekmények elkövetőire. 
Ugyanakkor, emberiességtől áthatva, 
meg tud bocsátani azoknak, akik a rend-
szer vagy a közrend ellen vétettek, s le-
hetőséget kíván adni számukra, hogy 
becsületes munkával a társadalomba új-
ra beilleszkedjenek. 

A kormány ezekből a meggondolá-
sokból kiindulva javaslatot tett az El-
nöki Tanácsnak széles körű, közke-
gyelmi rendelet kibocsátására. A ke-
gyelem kiterjed a közelmúlt esztendők 
különböző időszakában elkövetett cse-
lekményekre. Kegyelmet kapnak bizo-
nyos feltételek fennforgása esetén a 
háborús bűnösök, a személyi kultusz 
éveiben a hatalommal viszaélő tör-
vénysértők, az ellenforradalmi cselek-
ményekben bűnösök és olyanok, akik 
az e lműt hat évben követtek el állam-
ellenes bűncselekményt. Kegyelmet 
nyernek azok is, akik az ország terüle-
tét engedély nélkül hagyták el. Végül 
kiterjed a kegyelem a köztörvényi 
bűncselekményt elkövetett személyek 
különböző csoportjaira is." 

- _ TttAG PQOUrrARJM. tCTKSÜLJTTZKJ 

dn-Hmmm 
A hó még nem akadály 
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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. 

Árleszállítás és ülő kalauz 
Az év elején sokakat csábítottak a bol-

tokba az alacsonyabb árak. Ahogyan a 
január 4-i DM írja: „A kétnapos ünnep 
alatt csak szemlélték, tegnapelőtt és teg-
nap pedig vásárolták a szegediek a janu-
ár elsejétől leszállított áron forgalomba 
kerülő cikkeket. - Lehet még mosógép-
hez csavarógépet kapni: - ezzel állított 
be tegnap reggel, nyitáskor a Klauzál téri 
rádió és műszaki boltba egy fejkendős 
néni amikor megnyugtatták, hogy van 
bőven még a biztonság kedvéért azt is 
megkérdezte: - Igaz, hogy 950 forint lett 
az ára? Miután erre is igenlő választ ka-
pott Kovács Illésné kiskundorozsmai 
asszony gyorsan kérte a blokkot, s már 
vitték is kifelé férjével a centrifugát." 

Január 31-én pedig arról tudósít a lap, 
hogy „Tovább korszerűsítik a szegedi vil-
lamosforgalmat". Ahogyan írják: „A 
Szegedi Közlekedési Vállalat igyekszik 
korszerűsíteni, megfiatalítani kocsi-
parkját. Január 15-től az l-es vonalon 
két csuklós villamos közlekedik... A vál-
lalat műhelyében ezen kívül több régi 
kocsit fiatah'tanak meg, újítanak fel. A 
szegediek egy korszerűen átalakított vil-
lamossal az l-es vonalon már találkoz-
tak, most a műhelyben elkészült a má-

Vaszy Viktor a Dóm téren vezényel 1963-ban Fotó: Liebmann Béla 

sodik is. Az ajtókat sűrített levegő segít-
ségével a kocsi vezetője nyitja-csukja. 
Ezeken a kocsikon a kalauz ülve teljesít 
szolgálatot." Ez utóbbi pedig akkor nagy 
szenzáció volt. 

Folytatódik a Tisza Szálló felújítása is, 
amiről így ír a DM: „Nem mindennapos 
építőipari tevékenység színhelye lesz a 
következő napokban a Tisza Szálló tü-
körterme és hangversenyterme: a 
Csongrád Megyei Építőipari Vállalat 

szakemberei valódi aranylapokkal bur-
kolják a két reprezentatív helyiség ba-
rokkos stílusú szobrászati díszítőeleme-
it." Méghozzá összesen 7 kiló aranyat 
használtak fel a díszítésre. 

A város egyik komoly kincsének tar-
tott értékéről, a termálvízről pedig így ír 
a lap február 21-én „A szegedi Hévíz 
sorsa és jövője - Gyorsan kamatozó be-
fektetés - Miért késik a hasznosítás? -
című anyagában: „Egy kút megfúrása 

közel négymillió forintba kerül, egy 
ugyanolyan fűtési kapacitású kazánte-
lepre hétmilliót kell fordítani, s műkö-
déséhez évente ötszáz lakás fűtése ese-
tén 300 vagon 4000 kalória fűtőértékű 
szenet kell felhasználni... Szeged na-
gyon szerencsés, mert a kutatók és szak-
emberek véleménye szerint igen gazdag 
geotermikus energiában, s ezt bizonyítja 
az újszegedi kút is, mely 1900 méter 
mélységből percenként 1500 liter 90 
C-fokos vizet hoz fel, s naponta mintegy 
1100 köbméter metángázt." 

Nos, azóta sem sikerült áttörést elérni 
a termálenergia fűtési célú hasznosítá-
sában. 

Vaszy Viktor kritizál 
Karizmatikus személyiség igazgatja 

ekkoriban a Szegedi Nemzeti Színházat, 
aki a vidék legjobb operatársulatát épí-
tette föl. A DM január 5-én „Szeged 
kultruális élete és a modern művészet" 
címmel beszélget vele. „Szegedi Nemze-
ti Színház igazgatójával, Vaszy Viktorral 
ezúttal nem színházi problémákról be-
szélgettünk. Azért kerestük fel, hogy 
mint a Bartók Béla Filharmonikus Ze-
nekar és a Zenebarátok Kórusának veze-
tője, tehát mint muzsikus, Szeged zenei 
életének problémáiról, illetőleg arról 
nyilatkozzék, milyen szerepe, helye, je-
lentősége van a század zeneművészeté-
nek városunk kulturális életében." 

Vaszy élesen bírálja a helyzetet: „Be-
szélnünk kell a modern zene előadásá-
hoz szükséges eszközök és feltételek 
megteremtésének szükségességéről is. 
Azt mindenki tudja, hogy futballmecs-
cset nem lehet kilenc emberrel játszani. 
A zenét tekintve azonban egészen más-
ként van. Szinte természetesnek tartják, 
hogy mi itt Szegeden állandóan kilenc 
emberrel igyekszünk labdarúgást csinál-
ni. A zenekar létszáma kevés a modern 
művek előadásához. Ez alapvető hiá-
nyosság és változtatni kell rajta. Remél-
jük, nem is sokáig kell várni rá." 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

Értesítjük a szülőket , hogy 

A SZEGEDI ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ELSŐ OSZTÁLYAIBA 

A 2005/2006. TANÉVRE 
A TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSÁNAK 

IDŐPONTJA: 

2005. április 11. (hétjo) 8-16 óra 
2005. április 12. (kedd) 10-18 óra 

A tanköteles gyermeket be kell íratni a lakókörzete szerinti vagy a választott iskola első 
évfolyamára. 

Az a gyermek kezdheti meg tankötelezettségének teljesítését, aki hatodik életévét 
2005. m á j u s 31-ig betölti, é s az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte. 

A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti tankötelezettsége teljesítését akkor is, 
h a a hatodik életévét 2005. december 31-ig tölti be. 
Az óvodás gyermek iskolaérettségéről az óvoda vagy 

- a szülő kérelmére, 111. az óvoda javas la tára -
a Nevelési Tanácsadó (Szeged, Közép fasor 1-3., tel.: 431-499) ad szakvéleményt. 

Az óvodába nem j á r t gyermekek iskolaérettségének vizsgálatát a Nevelési Tanácsadó végzi 
előzetes bejelentkezés a lapján. 

Az iskolákba történő felvételről az adott iskola igazgatója a tanulólétszámtól függően dönt. 
A kis létszámú, fejlesztő osztályba javasolt gyermekek számára az alábbi intézményekben 

indul első osztály: 
- Fő Fasori Általános Iskola (Szeged, Fő fasor 61 . , tel . : 547-117) 

- Dózsa György Általános Iskola (Szeged, Szt. György tér 7., tel.: 592-592) 

A beíráshoz szükséges iratok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsí tó igazolás (eredeti példány) 
- a szülők (amennyiben a gyermek valamely szülőnél el van helyezve, a szülői felügyeletet 

gyakorló szülő) vagy m á s törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, m á s törvényes 
képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata . 

Szeged Megyei Jogú Város polgármestere 

SZEGEDI MAJAUS 
2005. ÁPRILIS 29.-
MÁJUS 1. 
Újszegedi Erzsébet 
Üget 

A SZEGEDI VÁROSKÉP KFT. 
VARJA Szegedi 

A MAJÁLISRA városkép Kft. 

KITELEPÜLNI 
SZÁNDÉKOZÓ ^ - Ü ü 
VÁLLALKOZÓK ' 
JELENTKEZÉSÉT 
AZ ALÁBBI HELYEN ÉS 
IDŐBEN: 

Szegedi Városkép Kft. 
(6720 Szeged, 
Deák Ferenc u. 28-30.) 
2005. április 12., kedd, 9-15 
2005. április 13., szerda, 9 -15 
A jelentkezések érkezési sorrend-
ben történnek. 
Érdeklődni lehet a 62/471-397-
es vagy a 20/5795-781-es 
telefonszámon. 

Az Agribrands 
Burope Hungary ftt. 

(A Cargill Inc. csoport tagja) 
értékesítési munkatársat 

keres SERTÉSSPECIALISTA 
munkakörbe. 

A munkakör 
betöltésének feltételei: 
felsőfokú agrárvégzettség, 
sertéságazatban szerzett, 
tapasztalat, 
jogosítvány. 

Amit nyújtunk: 
versenyképes jövedelem, 
folyamatos képzés, 
világszínvonalú termékskála, 
karrierlehetőség, 
vállalati gépkocsi és telefon, 
kitűnő munkakörülmények, 
barátságos, fiataios, 
munkatársak. 

STRABAG 
A Strabag európai építőipari konszern magyarországi betongyártó 

azonnali belépéssel 

TERÜLETI GÉPÉSZ 
munkatársat keres. 

A munkavégzés helye: szeged) székhely. 
Elvárások: építőipar gépész, gépésztechnikus vagy elektrotechnikus végzettség tel-
használöi szintű számítástechnika, ismeret - B kategóriás jogosítvány. A hasonló területéé 
szerzett szakmai tapasztalat, ifietve német- és/vagy angoinyetv-tudas etöny. 
Feladatok: 6 8 dél alföldi keverőtelep gépészet: felügyelete a telep gépeinek szervizelése, 
anyag- és alkatrésztte&zerzés - külső szervizek munkáinak megszervezése. 

Fényképes öoéietraizát . .Métert lett gépész- jeligén) a 
Poner Kit, 1114 Budapest, Pl. 82 vagy a jot>@twjhoMing.lni címre várjuk. 

2GÖS. ápriSte 29-ig kérjük 
beküldeni | HR -menedzser 

részére az alábbi címre: 
Agribrands Europe Hungary Rt. 

2040 Budaőrs. 
Szabadsáa u. f<~ 

RENAULT 
AUTÓKAT ALKOTUNK 

NE MENJEN EL MELLETTE! 

Mégane Azure 0%-os THM-mel 
és 250 000 Ft-os árelőnnyel! 

A Renault Mégane Azure limitált széria manuális klímával, ködfényszóróval 
és légzsákokkal, most 0%-os THM-mel és ZSOOOO Ft árelőnnyel már 
3 4 7 0 OOO Ft-tól az Öné lehet! Az ár a regisztrációs adót tartalmazza! Várjuk 
márkakereskedésünkben! » ' » " » ^ i hu 

A7. ajánlat ZOOS. 04 01 tői a kasztét erejéig éry*nyes. Svájcitrank aiapü finanszírozás. 409, oneiótői. artoivam 157 HUf/CHF 
,200'. 01.039. A kégen látható autó illusztráció, fogyasztás tkzr/lOO kne vegyes: 4.5-7.0; városi: 5.5-9.3: országún: 3,9-
6.5; árkibocsátás g/km: 117 165 íváhazáttól fuggóenl. 

RENAULT FEJES AUTOHAZ 
(Dacia Márkaszerviz) 
Hmv.-hely, Táncsics M. út 21. Tel.: 62/231-801 
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-12, 13-17-lg, 
szombaton: 9-12 óráig. 


