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Időutazás a Délmagyarországgal: 1975, az álmodozások éve (66. rész) 

Fejlesztések, csúszások és pénzhiány 
Néhány komoly gonddal küszködött 
Szeged a '70-es évek közepén. Kataszt-
rofális volt a telefonhelyzet, elégtelen a 
kereskedelmi és a csatornahálózat. A 
gondok megoldása már égetően szük-
séges volt. 

Meglepő, hogy a korabeli sajtóhoz ké-
pest mennyire mellőzte a Délmagyaror-
szág a politikai témákat. A lap elsősor-
ban városi ügyekről, gondokról írt, leg-
följebb egy-egy ünnep táján tette meg a 
kötelező tiszteletköröket. Mivel ez is a 
kor képéhez tartozik, idézzünk most egy 
ilyen tudósításból. 

Apró Antal és május 1. 
Ekkoriban Szegeden amúgy - sok város-

sal összehasonlítva - visszafogottabbak 
voltak a politikai ünnepek. Jószerével 
csak a május 1 - jei Széchenyi téri nagygyű-
lés volt az év egyetlen, tömegeket meg-
mozgató ilyen eseménye. Ebben az évben 
Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, az országgyűlés elnöke, 
Szeged parlamenti képviselője mondott 
ünnepi beszédet a téren. Azért is érdemes 
idézni tőle, mert így képet adhatunk a kor 
politikusainak frazeológiájából. 

A május 3-i DM-ben megjelent tudó-
sítás szerint Apró Antal például a követ-
kezőket mondotta: „A Magyar Népköz-
társaság dolgozói előtt most az a feladat 
áll, hogy a következő évtizedekben fel-
építsük a fejlett szocialista társadalmat 
hazánkban. A párt programnyilatkoza-
tának megvalósítása a szocializmus fel-
építésére, közös ügye párttagoknak és 
pártonkívülieknek. Szocialista fejlődé-
sünk egyre kedvezőbb feltételeket te-
remt ahhoz, hogy azokat a célokat, ame-
lyeket az ötéves népgazdasági tervekben 
a szocialista ipar, a szocialista mezőgaz-
daság fejlesztésében magunk elé tűz-
tünk, eredményesen megvalósítsuk. 
Gondoljunk csak az elmúlt öt év ered-
ményeire. Jelentősen emelkedett a dol-
gozók reáljövedelme. Általánossá tettük 
a 44 órás munkahetet. Egymillió lakást 
építettünk meg 15 év alatt. Számos nagy 
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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. 

jelentőségű szociális kérdést oldottunk 
meg. Az országgyűlés nemrég tárgyalta a 
társadalombiztosításról szóló törvényt, 
amelynek fontos része az alacsony 
nyugdíjak felemelése, nyugdíjrendsze-
rünk egységesítése. Fontos, nagy jelen-
tőségű intézkedés a termelőszövetkezeti 
tagok nyugdíj-korhatárának fokozatos 
csökkentése is." 

Telefónia és nagyáruház 
Ebben az időszakban már szinte lehe-

tetlen volt Szegeden telefonálni. A má-
jus 25-i lapban saját írásomra bukkan-
tam e tárgyban, „Mindent a szemnek, 
semmit a fülnek?" címmel arról, hogy 
születőben van a megoldás, az Anna-
kúttal átelenben épülő (illetve épülgető) 
új telefonközpont képében. 

Idézzünk az írásból: „Ha dühöngve 
csapjuk le a kagylót félórai hiábavaló vo-
nalvárás után, ha öt-hat esztendeje re-
ménytelenül várunk arra, hogy lakásunk-
ba bevezessék a vágyva-vágyott telefont, 
ha gyakorta gyalog kell nekivágnunk, fél-
órákat szánva röpke ügyeink elintézésére 
félperces telefonbeszélgetés helyett, leg-
följebb ha egy határidő nyugtathat vala-
melyest bennünket, csillapíthatja dühös 
keserűségünket. A határidőé, amely után 

Május 1-jei nagygyűlés a Széchenyi téren Fotó: Somogyi Károlyné 

öröm lesz telefonálni. Addig azonban 
többnyire a szemünkkel is látnunk kell 
azt, akinek hangját hallani akarjuk. Még 
jóformán le sem telepszem Kopasz Flóri-
ánnak, a szegedi postaigazgatóság fejlesz-
tési igazgatóhelyettesének a szobájában, 
máris azt kezdi mondani, hogy enyhén 
szólva bizonytalannak tűnik a sokat em-
legetett, szocialista szerződésben is rögzí-
tett 1975. december 31 -i határidő, amely-

re elvileg el kellene készülnie Szeged új te-
lefonközpontjának. " 

Hát, így fordul egy jó hír rosszra. És 
végül nem is csak időben csúszott a be-
ruházás, hanem kapacitása is kisebb lett 
a tervezettnél. 

Vásárolni sem volt egyszerű annak 
idején. Ezért is keltett nagy figyelmet az 
a tervpályázat, amiről június 8-án tudó-
sítottunk. Eszerint: „Többször is írtunk 

már lapunkban a szegedi városfejleszté-
si elképzelések kapcsán arról a nagyáru-
házról, amelynek a tervek szerint a Jókai 
utca, Dugonics tér, illetve a Lenin körút 
által határol tömbben kell felépülnie. 
Ezáltal a tervezett áruház szerves folyta-
tása lesz a Kárász utcai kereskedelmi 
centrumnak, -s a tömb megnyitásával a 
Kárász utca felől a gyalogosforgalom 
számára egyenes út nyílik a Lenin kör-
útra, a Honvéd tér felé. Most már csak 
az a kérdés: mikor épülhet fel Szegeden 
a vidék legnagyobb áruháza? Elvileg az 
V. ötéves terv feladata lenne, de egyelőre 
még nem dőlt el, hogy 1980-ig sikerül-e 
előteremteni az ehhez szükséges 200 
millió forintot." 

Nos, az áruházra még sok cvig kellett 
váni. 

Vízlépcső és csatornarendszer 
Sok, végül elvetélt üggyel foglalkoztak 

ekkoriban. Június 10-én például arról 
tudósítottunk, hogy a leendő csongrádi 
vízlépcsőről tárgyalt a SZAB Mezőgaz-
dasági Szakbizottsága. Eszerint: „A nyár 
csapadékmennyisége évente általában 
310 milliméter, ezzel szemben a búza 
vízigénye például 430-450 , a kukoricáé 
pedig 530-540 milliméter. Tehát ezekre 
is ráférne az öntözés." 

Június 15-éről egy érdekesség. A szege-
di csatornarendszer főgyűjtőinek kiépíté-
séről szóló cikkünkben írtuk: „Külön ér-
demes szólni Újszeged helyzetéről. Önál-
ló rendszer kiépítése indokolatlanul költ-
séges, célszerííbbnek látszik az újszegedi 
oldal csatlakoztatása a Belváros rendsze-
rébe, a Tisza alatt." Nos, a korabeli ötlet 
mostanában fog megvalósulni. 

És egy fontos hír a június 15-i lapból, 
„Évadzáró a szimfonikusoknál" cím-
mel: „A társulati ülésen Forgó Pál, a vá-
rosi tanács művelődésügyi osztályának 
vezetője elbúcsúztatta a nyugalomba vo-
nuló Vaszy Viktort, és bejelentette: az új 
évadtól Pál Tamás a szegedi szimfoniku-
sokvezető karmestere. 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

Az 1995. éviXCI. törvény végrehajtására kiadott, többször 
módosított 41/1997. (V. 28.) FM és a 81/2002. (IX. 4.) FVM 
rendeletek kőtelezően előírják az ebek veszettség elleni 
védőoltását, egyidejűleg a féregtelenítést az alábblak 
szerint: 

- a három hónapos kort betöltött kutyát 30 napon belül 
- az első oltást követően 6 hónap múlva 
- ezt követően évente egyszer a kutyát be kell oltatni 
- a veszettség elleni oltással egy időben az ebek 
féregtelenítése kötelező. 

Az 1998. évi XXVIII. tv. - az Állatvédelemről és a közgyűlés 
(28/1999. VI. 14.) állattartási rendelete bünteti az ebek 
szabadon engedését, kizárását, nem megfelelő tartását. (A 
pórázhoz nem szokott kutyát nem lehet vezetni, védőoltása 
háznál, rendelőben kulturáltabban oldható meg!) 

A védőoltást be lehet adni: 
- állatorvosi rendelőben 
- az állat tartási helyén és 
- engedélyezett közterületen összevezetett oltás 
keretében. 
Az oltás megtörténtét az állatorvos köteles kitöltött 
oltási könyvben igazolni: 
- az állatorvosi kamara által kiadott bélyegzővel 
- az oltóanyag gyártási számát tartalmazó címkével 
- aláírásával. 

Köteles az állatorvos a beoltott állatokról készített 
nyilvántartást minden hónap 5-ig az önkormányzathoz és 
a kerületi föállatorvoshoz megküldeni, valamint a beszedett 
igazgatási szolgáltatási díjakat megfizetni. 
A veszettség elleni védőoltás csak akkor fogadható el, ha 
az oltó állatorvos rendelkezik a Csongrád Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás megyei 
igazgató főállatorvosa engedélyével és tagja a Magyar 
Állatorvosi Kamarának. 

SZEGED MEGYEI JOGÚ VAROS TERÜLETEN 
ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ 
ÁLLATORVOSOK NEVE ÉS CÍME AZ ALÁBBI: 

Dr. Farkas Attila 
Szeged-Kiskundorozsma Polgármesteri Hivatal 

Dr. Fodor László Szeged, Töltés u. 10/A. 
Dr. Gösi Gábor Szeged, Irinyi u. 22. 
Dr. Gaál Balázs - Dr. Haraszti Péter Szeged, Róna u. 27. 
Dr. Horváth Imre Szeged, Udvardi J. u. 20. 
Dr. Kis Albert Szeged, Marostői u. 33/C 
Dr. Major József Algyő, Géza u. 33. 
Dr. Maksay Ferenc Szeged, Szent László u. 23/A 
Dr. Mender Ferenc Szeged, Küküllői u. 5. 
Dr. Komáromi János Szeged, Dorozsmai út 122/B 
Dr. Krajcsovics László Szeged, Göndör sor 23/B 
Dr. Papp Zalán Szeged, Farkas u. 4. 
Dr. Pinnyey Szilárd Szeged, Tompa u. 19/B 
Dr. Rengei Antal - Dr. Szalay János - Dr. Perényi László 

Szeged. Körtöltés u. 23. 
Dr. Prigli Mária Szeged-Baktó. Szélső sor 6. 
Dr. Slkovanyecz János Szeged, Fürj u. 111. 
Dr. Somlai Tibor Szeged. Nyil u. 15. 
Dr. Steiber László Szeged, Kállay A. u. 12/B. 
Dr. Szendrei Gábor Szeged. Berlini krt. 2. 
Dr. Szigeti Gábor - Dr. Rácz Zoltán 

Szeged, Üstökös u. 6. 
Dr. Szőke István Szeged, Fő fasor 56/B 
Dr. ifj. Tihanyi Zala - Dr. Kókai Károly 

Szeged, Hársfa u. 10/6. 
Dr. Tímár Béla Szeged-Tápé, Honfoglalás u. 93. 
Dr. Tóth Tamás Szeged. Thököly u. 10/B 

Az oltás és a féregtelenités díjköteles, melyet az oltás 
helyszínén kell fizetni. Az eb oltási könyvét minden 
tulajdonos hozza magával! 

Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén az 
alábbi helyekre és időpontokra hirdetünk meg 
összevezetéses eboltást: 

Dr. Szüts László kerületi föállatorvos • Dr. Mózes Ervin jegyző 

SZEGED VAROS 
ALSÓVÁROS május 10-én 6-8 és 17-18 óra 

• Vadkerti tér 
BAKTÓ május 13-án 17.30-19.30 óra 

• Baktói kiskertek: Pihenő u.-Hosszútöltés u. sarok 
BÉKETELEP május 2-án 16-17 óra • Régi posta u. vége 
KECSKÉS ISTVÁN-TELEP május 5-én 15-17 óra 

• Cseh Imre tér 
KLEBELSBERG (HATTYAS) TELEP 

május 4-én 15-17 óra • Rendező tér 
MAKKOSHÁZ május 5-én 10-12 óra és 17-18.30 óra 

• Fodorkert. Tölgyes u. parkoló 
MÓRAVÁROS május 12-én 9-12 óra 

• Vadaspark gépkocsiparkoló mellett 
ÖTHALOM május 3-án 15-16 óra 

• Székháti-iskola (Külterület 26.) 
17-18 óra • Víztoronynál 

PETÖFITELEP május 7-én 14-17.30 óra 
• Gábor Áron u.-Magas u. sarok (Magas u. 1.) 

ÚJPETÖFITELEP 
május 11-én 16-17 óra • Füge sori Iskola 

ÚJSZEGED május 10-én 15-17 óra • Kállay liget 
SZEGED-GYÁLARÉT 

május 9-én 15-17 óra • Központi park 
SZEGED-KISKUNDOROZSMA 

május 6-án 17-19.30 óra • Faragó tér 
május 11-én 16-18 óra • Új tér 
május 19-én 15-16 óra • Sziksósfürdő 
(buszforduló) 
17-18.30 óra • Kulipintyó Csárda (Bordányi út) 
május 20-án 17.30-19.30 óra 
• Kis piac mellett (Széksósi út) 

SZEGED-SZENTMIHÁLY 
május 11-én 15-17 óra • Volt tsz irodaház 

SZEGED-SZÖREG május 4-én 17-19 óra 
• Mázsaháznál (Állatvásártér) 
május 5-én 17-19 óra 
• Malomnál (Kübekházi elágazás) 

SZEGED-TÁPÉ május 6-án 15-17 óra 
• Honfoglalás u.-Polgármesteri hivatal mellett 
május 7-én 15-17 óra • Zsukov tér 


