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Időutazás a Délmagyarországgal: 1973, az építkezések éve (64. rész) 

A szegedi Csapó három aranya Tamperéből 
Talán egyetlen esztendőben sem fogtak 
neki annyi beruházásnak Szegeden, 
mint 1973-ban. Olyan régóta esedékes 
építkezések kezdődtek, illetve folyta-
tódtak ebben az évben, mint az algyői 
híd vagy a klinikai intenzív osztály 
beruházása. 

Szeged és Vásárhely között még mindig 
a vasúti hídon zajlott a közúti forgalom 
is, alaposan lelassítva ezzel a közleke-
dést. Ebben az évben ez is megváltozott. 

Híd és emlékpark 
A február 7-i DM egyik címe arról 

szól, hogy „Szerelik az algyői hidat". 
Ahogyan a lap írja: „A szinte tavaszias 
időjárás kedvez a hídépítőknek Algyő-
nél: javában dolgoznak a szerkezet ösz-
szeszerelésén. A Tisza bal cs jobb part-
ján egyaránt nagy a sürgölődés, mert a 
beemelt vaselemeket azonnal össze kell 
erősíteni." 

A január 17-i lap egy másik nagy vál-
lalkozásról tudósít, miszerint emlékpar-
kot hoznak létre Pusztaszeren. „A (me-
gyei tanács) végrehajtó bizottság(a) meg-
vitatta és elfogadta Hantos Mihály taná-
cselnökhelyettes beszámolóját, amely a 
pusztaszeri nemzeti emlékpark tovább-
fejlesztésével foglalkozott. A helyet ma-
gát a honfoglalás eseményei, a vezérek 
tanácskozása tették jelentőssé. Ezért ál-
lították föl itt Sövényháza határában az 
Árpád-emlékművet a millenneum ide-
jén, 1896-ban. Az új honfoglalás, az első 
hivatalos és ünnepélyes földosztás 
ugyanitt volt 1945 tavaszán. E két ese-
mény jelentőssé tette a helyet, melynek 
így is, mostani rendezetlenségében is 
sok látogatója van." 

És ebben az évben készült el a Kígyó ut-
cában a Technika Háza is. A március 11-i 
DM pedig arról számol be, hogy „Műve-
seállomást építenek az orvosegyetemen". 
Ahogyan a lap írja: „A DÉLÉP két igen 
fontos munkába kezd idén a klinikaso-
ron. 12 millió forintos költséggel az E és a 
II. számú belklinika között építik fel a 
Tarnai László tervezte - már lapunkban is 
bemutatott - intenzív osztályt, ahol azu-

O 

A Ml A G Y A I M 1 J . I J I EH A T A M U H « 
1 • ' ' v 

95 E V - 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. 

Épülnek a panelházak Fotó: Somogyi Károlyné 

tán a súlyosabb betegek kezelését végez-
hetik megfelelő körülmények között az 
orvosok. A másik munka - ennek terveit 
Tarnai István és Rédei Ferenc készítette a 
szegedi tervezőnél - az I. számú sebészeti 
klinikánál kezdődik márciusban. A klini-
ka tanterme fölé két emeletet építenek, 
majd a földszinten egy új műveseállo-
mást. Az utóbbi - az országos program ke-
retében - többek között a korszerű transz-

plantációt fogja szolgálni. Az utóbbi beru-
házás összesen 9 millióba kerül." 

Lakások és hitelek 
Erre az időszakra vált igazán tömeges-

sé a paneles lakásépítkezés. A február 
8-i DM információja szerint: „A DÉLÉP 
az utóbbi években, 1966 és 1972 között 
megduplázta kapacitását, évi 500 mil-
lióról 1-milliárd fölé emelte termelésé-

nek értékét. Ezt elsősorban a Szegedi 
Házgyár felépítése tette lehetővé. A vál-
lalat jelenleg 2000-nél több lakást készít 
el saját házgyárában, amelyből 
1973-ban Szegeden és a környező város-
okban 1738 darabot adnak át. Eljutot-
tunk végre odáig, hogy az építőipar kere-
si a piacot, a megrendelőit: itt a modern 
házgyári lakás, tessék belőle vásárolni." 

Nos, ez azért még odébb volt. Mert még 
így sem épült elegendő lakás, és pénzük 
sem igen volt rá az embereknek. Nem vé-
letlenül változott az építési hitelezés is. 
Ahogyan a február 1-jei lap írja: „ - Az új 
jogszabályok a lakosság - ezen belül külö-
nösen az állami vállalatok munkásai -
számára kedvezően módosították a tár-
sasház-építkezések hitelfeltételeit. A vál-
tozás lényege, hogy az OTP egy társasház-
lakás építőnek vagy vásárlónak ezentúl 
nagyobb összegű kölcsönt folyósíthat, s az 
egyes építési formákban a korábbihoz ké-
pest kisebb saját készpénz-hozzájárulás is 
elegendő a lakásépítkezés megkezdésé-
hez, a vásárláshoz. Az új feltételeket diffe-
renciáltan állapították meg, a különböző 
kedvezményekkel elsősorban a telepszerű 
társasház-építkezésekre ösztönzik a la-
kosságot. Az állami vállalatok munkásai 
a jogszabály mellékletében felsorolt hely-
ségekben telepszerű, többszintes lakás-

építkezéshez (vásárláshoz) a szociálpoliti-
kai kedvezményen felül - a lakások szoba-
számától függően - 40 000-80 000 forint 
állami támogatást és saját 10 százalékos 
előtörlesztés mellett kedvezményes, 35 
éves lejáratú, évi 1 százalékos kamatú 
OTP-hitelt kapnak a költségek 70 száza-
lékára." 

Demográfia és világbajnokság 
Bár éppen 1973-75 tájára esett egy 

újabb születési boom, a február 7-i DM 
címe mégis arról szól, hogy „Öregszik a 
megye - Több szociális otthonra van 
szükség". Ahogyan a lap írja: „Talán az 
ország egyetlen megyéjében sem olyan 
súlyosak a szociálpolitikai kérdések, 
mint Csongrád megyében. S ennek min-
denekelőtt az az oka, hogy a megye la-
kossága mindinkább öregszik, egyre in-
kább nő az öregek aránya. Az utóbbi tíz 
esztendőben több mint 17 ezerre nőtt a 
60 éven felüliek száma, s ugyanezen idő 
alatt 13 ezerrel csökkent a gyermekek 
száma. A megyében összesen 198 ezren 
- beszámítva az iskolás gyermekeket is -
szorulnak ellátásra, vagyis a lakosság 44 
százaléka. A 60 éven felüliek aránya 
Magyarországon Csongrád megyében a 
legmagasabb, 20,2 százalék, szemben az 
országos átlag 16,9 százalékával." 

És a rossz hír után jöjjön egy jó is: 
„Aranyeső Tamperében" - szól a júbus 
13-i lap címe. „Unkari, Ungarn, Hong-
rie, Wengri - röpködtek a szavak vasár-
nap Tamperében, a X. kajak-kenu világ-
bajnokság zárónapján. A magyarok nevé-
től volt hangos a Kaukajarvi-tó partja. 
Nem csoda, hiszen kajak-kenuzóink 
minden elképzelést messze túlszárnyal-
va, nagyszerűen szerepeltek a sportág vi-
lágversenyén. A külföldi szakemberek, 
újságírók nem fukarkodtak az elismerő 
jelzőkkel, magyar csodáról beszéltek. A 
világbajnokságok történetében egyedül-
álló Csapó Gézának, a SZEOL verseny-
zőjének 100 százalékos teljesítménye. 
Rajta kívül eddig három aranyérmet még 
egy versenyzőnek sem sikerült nyernie." 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

Citibank Személyi 
Kölcsön MOST akár 

3 , 9 5 % * kamat-
csökkentéssel! 

© I © 
Citibank Hitelvonal 
06-40-40-30-40 
Szeged, Naqy Jenő u. 1. 
(a N. J. és a Feketesas u. találkozásánál) 
Tel.: (62)554-770 
Nyitva tartás: H.Sz 8-17w: K,Cs,P 8-16 

cíííbank 
•2005. Április 15-tól a kamatcsPMpnlés merteke 3,95% 1,5 m»Só rt loietti. «s 2.95% 500 000-1 499 000 rt kö2ülti 
kóksónbsvfg csctín. A Citibank S.-omílyi Köksfin loiiiasmétósi cMhor nom kbtótt foqyaszíásl kölcsön. A Citibank a 
kölcsönt a hitolbiralali leltélfkl alapián. a srerrödóskötést kövotöín nyiíitia. AZ akció részletes teltételei 
hozzáférhetik a bankfiókokban, a CittPhone Bankinq telefonos ítoytétszolgátaton, és a www.citibank.hu internetes 

'mélyi Ki 
N M I JtiPhone Banking telefonos ik iyfé , 
oldalon. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a 

THM: 1 8 , 8 6 % - 4 4 , 9 9 % fellételek változása esetén a mértéké módosulhat. Citibank Rt. 
- a magyarországi Citibank csoport és a Citigroup tagja. 

FIATALOK! 
Ha megvan a 9 - 1 0 . osztályos végzettségetek, TANULJATOK OLYAN 

SZAKMÁT, AMELYBŐL A MUNKAPIACON HIÁNY VAN! Ez a kereskedelem, 
ahol folyamatosan nő a munkaerőigény, bővül az egységek száma. 

SZAKMÁINK: 
• Élelmiszer- és • Vas- és műszaki 

vegyiáru-kereskedő kereskedő 
• Kultúrcikk-kereskedő • Ruházati kereskedő 
Jelentkezni 2005. május 10-ig a Krúdy Gyula Kereskedelmi 

és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola titkárságán. 
6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. • Tel.: 62/540-272 

J t t p n el é s nézze meg 
közel 100 garnitúrás 

kínálatunkat! 

I M K K O K 
H Í V T U K 

Hihetetlen Bútorvásár 
Csak 2 napig a gyártétéi! 

Szeged, Mars tér U pavilon 
Most vásároljon vagy 

rendeljen akár 
100 ezrekkel olcsébban! 

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 
MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETÉT ELLÁTÓ CÉG 

FELVÉTELT HIRDET 
1 fő informatikus és 1 fő konzulens 

RÉSZÉRE. 
Feladatok: a képviselt Informatikai rendszer magas szintű ismerete, 
megbízó cég felmérése, rendszer testreszabása, utólagos tanácsadás 
Elvárások: jó problémamegoldó és kapcsolatteremtő képesség, 
számítástechnikai jártasság, felsőfokú végzettség 
Előny: angolnyelv-tudás, SQL-ísmeretek (informatikusnál) 

Szakmai önéletrajzokat a következő címre kérjük eljuttatni: 
REDINK KFT. • 6728 SZEGED, FONÓGYÁRI ÚT 8. 

REDINKOREDINK.HU 

HA SZERETI AZ ÁLLATOKAT, TÁMOGASSA ADÓJA 

1%-ÁVAL 
az ország első lakossági összefogással megépült 

állatmenhelye működését! 

Köszönjük: Tappancs Állatvédő Alapítvány 

Adószám: 18469453-1-06 
I n 
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Információ: 70/380-9922 
www.tappancs.szeged.hu 

brüte 

METCAR 2000 KFT. 
6728 SZEGED, ALGYŐI ÚT 85 
TEL/FAX: 62/425 481 
METCAR® AXELERO.HU 

MEGJELENNI TUDNI KELL 
ULTRAMODERN SKANDINÁV DESIGN. A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG 
KIDOLGOZOTT BELSŐ TÉR A NAGYOBB KATEGORIAS MODELLE 
KÉT IS MEGHALADÓ ÜTKÖZÉSI BIZTONSÁG PARATLAN VEZETÉSI 
ÉLMÉNY MOSTANTÓL MÁR 1.6-OS MOTOROKKAL IS. A LEGKOR-
SZERŰBB TECHNOLÓGIÁRA ÉPÜLŐ KEDVEZŐ FOGYASZTÁSÚ. 
NAGY HATÉKONYSÁGÚ BENZINES ÉS DÍZEL ERŐFORRÁSOK GYŐ 
2ÖDJÖN MEG RÓLA ÖN IS EGY PRÓBAÚTON' 
S40 1.6 ALAPARA: 5 690 000 FT*. S40 1.60 ALAPARA: !> 990 000 F T 
AZ ÁRAK TARTALMAZZAK A REGISZTRÁCIÓS ADÖT 

WWW.VOLVOCARS.HU 

I Jelen hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. és nem helyettesíti a QUAESTOR Ingatlonlí 
I Kötvény.a PSZAF által III/10.260/2001 számon 2001.03 29 én jóváhagyott hivatalos» 
I ta|ékoztató|ának megismerését' A Kibocsátási Tájékoztató megtekinthető a Forgalmazó helyeken.r 
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használja fel újra! 
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