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Időutazás a Délmagyarországgal: 1976, strand és Hungária (67. rész) 

Tanácselnöki program: Tíz év- tíz medence 
Lassan kifáradni látszik a '60-as évek 
végétől egyre intenzívebbé váló város-
fejlesztés. Már nem akkora a lendület, 
mint egy-két évvel korábban. Hiába, az 
1973-as nagy olajválság hatásai érződ-
nek a magyar gazdaság állapotán, és 
ekkorra kezdi megbosszulni magát az, 
hogy az ideológia részben győzött a 
gazdasági racionalitás fölött, melynek 
eredményeként az új mechanizmus af-
féle torzóvá alakult át. 

Igaz, még jó néhány korábban elfogadott 
nagyberuházást kezdenek el, illetve fe-
jeznek be ebben az évben, és Papp Gyula 
szegedi tanácselnök is meghirdeti „Tíz 
év - tíz medence" koncepcióját. 

Hidak a Tiszán 
Nagy előrelépés volt, hogy végre meg-

kezdődhetett az új szegedi híd építése. A 
DM január 8-i számában Kiss Dezső 
miniszterhelyettes szegedi megbeszélé-
séről tudósítva így számol be erről: 
„Részletesen foglalkoztak az új szegedi 
Tisza-híd építésének helyzetével. Meg-
állapodtak abban, hogy a beruházás irá-
nyítását a szegedi tanácstól átveszi a mi-
nisztérium. A kivitelező vállalatok meg-
kezdték a munkaterületek átvételét, és a 
tervek szerint ez év közepén megkezdő-
dik a cölöpözési munka is a hídépítés-
nél. Létrehoztak egy operatív koordiná-
ciós bizottságot, amely a jövőben segíti a 
hídépítő munkálatok szervezését, irá-
nyítását. Ismételten összegezték az 
E5-ös szegedi belső szakasza rekonst-
rukciójának helyzetét, az Izabella-híd 
építési munkáját, és megállapították, 
hogy minden remény megvan arra, hogy 
ez év végére befejeződjék e nagy mun-
ka." Mellesleg ezen a megbeszélésen 
dőlt el végleg, hogy megszüntetik a Ti-
sza-parton közlekedő 2-es villamost, 
amely a vízitelepig szállította az utaso-
kat. 

A február 6-i DM arról is hírt ad, hogy: 
„Átépítik az algyői vasúti hidat". Aho-
gyan a lap írja: „A múlt században épült 
vasszerkezet teljes cseréjére 1962-ben 
került sor, a korszerű és időt álló, meder 
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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. 

feletti elemekhez azonban még ma is a 
tekintélyes életkorú, hetvennégy éves 
ártéri szerkezet kapcsolódik mindkét ol-
dalon. A Hódmezővásárhely-Szeged kö-
zötti vasútvonal korszerűsítéséhez az al-
győi híd ártéri szerkezeteinek cseréjét is 
előírta a kormány közlekedéspolitikai 
koncepciója keretében a vasút fejlesztési 
programja." 

Strand az idegenforgalomnak 
A január 11 -i lap a Papp Gyula tanács-

elnök által korábban meghirdetett für-
dőprogram helyzetével fogléalkozik „Tíz 
év - tíz medence, Az első júliusra elké-
szül" címmel. Idézzünk az írásból: 
„Négy hónap alatt uszoda épül Szege-
den. A hír hallatán a szkeptikusabbak 
valószínűleg a fejüket ingatják, mert ké-
telkednek az információ hitelében, kü-
lönösen hihetetlenül hangzik ez, miu-
tán egyszer már egy szegedi uszodaépí-
tés meghiúsult, igaz, másfajta medence 
alapszásához kezdenek márciusban. 1b-
tőt nem akarnak föléje emelni, s feszí-
tett víztükre sem lesz. 

A tíz év, tíz medence koncepció jegyé-
ben - ami Szegedet fürdővárossá kívánja 
avatni - tavaly ősszel látott munkához a 
vízművek. A városi tanács döntése alap-
ján a Torontál tértől a Bertalan-emlék-

műig tíz év alatt tíz medencét építenek 
Újszegeden. A határozat szerint az első 
uszodának az idén nyárra már készen 
kell lenne. Az idén a sportuszoda építé-
séhez is hozzálátnak. Újszegeden, a 
Sportcsarnok melletti területen a kivite-
lező, a DÉLÉP már elkezdte a terepren-
dezést. Az előkészítés nehezebben halad 
- igaz, ez a Tisza-partinál sokkal komo-
lyabb, nagyobb beruházás mert gon-
dot okoz a korróziómentes acélidomok, 
a víztisztító és vízforgató berendezések 
beszerzése." 

A tíz medence lényegében el is ké-
szült, de ettől - sajnos - még nem lett 
nagyobb az idegenforgalom, és nem lett 
fürdőváros Szeged. 

Mellesleg már ebben az évben is -
mint azóta annyiszor - siratta a DM a 
régi Hungáriát. „Fogadók, szerájok, 
szállodák - A szegedi vendéglátás törté-
netéből" címmel bukkanok saját írá-
somra a lap január 25-i számában, 
amely többek közt így szól: „Emlékez-
zünk meg a régi Hungáriáról, amelytől 
mint szállodától végleg el kellett bú-
csúznunk. 1897-ben épült, s nem is el-
sősorban szállodának. Eleinte az étte-
rem, a vendéglő és a játéktermek ját-
szották az épületben a főszerepet, s a 
szobák számát csak a háború után nö-

ílfolijik évben irtuk? 
JÁTSSZON ÉS NYERJEN VELÜNK KÉT HÓNAPON ÁT! 
Május vegéig hetente felteszünk egy kérdést, amelyre a választ a naponta megjelenő 
„Időutazás a Délmagyarországgal" c. sorozatunkban vagy honlapunkon találja meg. 
Ezután nem kell mást tennie, mint kitölteni a kupont és visszaküldeni címünkre. 
A helyes választ beküldők közül hetente kisorsolunk 3 db, egyenként 5000 Ft i 
könyvutalványt! 

m- É s EZ MÉG NEM MINDEN! 

Az összes beérkezett szelvényből május 25-én kisorsolunk 
egy szerencsés nyertest, aki megnyeri 

a FŐDÍJAT, EGY SZÁMÍTÓGÉPET! 
A második héten feltett kérdésre a helyes válasz: 1937. 
Nyertesek: 
Kriván Sándorné Szeged, Barátság u. 17. 
Szurcsikné Baricska Klára Hódmezővásárhely, Tavassá. 18. 
Vöneki József Szeged. Bihari u. 32/B 

Nyereményüket 
postán küldjük! A negyedik kérdés: 

www.tortenel.delmagyar.hu 

Beküldési határidő: 2005. május 5. 
Cím: Délmagyarország Kiadó 

6720 Szeged, Stefánia 10. 
A borítékra íija rá: Időutazás/4. 

DÉLMAGYARORSZÁG 
OTTHON VAN! 

A COOP Szeged Rt. 
nagy forgalmú élelmiszerboltba 

gyakorlott vezetőt 
keres felvételre. 

Pályázatokat május 5-ig kérjük 
a Coop Szeged Rt. 

Szeged, Szt. István tér 16. szám alatti 
székházban a hálózatirányításon benyújtani. 

különbözőbb témákról. A második 
ütem ez év első felében valósul meg. Ez 
egyben át is vezet a stúdió megszervezé-
sének harmadik ütemére, amelynek 
megvalósulása után riportokon kívül 
közvetítések, sőt tv-játékok is készülnek 
majd Szegeden. A harmadik ütem 1977 
végéig valósul meg. Ennek keretében ér-
dekes elgondolás vetődött fel. Miután 
hétfő jelenleg a központi adó számára 
szünnap, tervezik, hogy majd ezen a na-
pon, 2 -2 órás adásidővel a szegedi stú-
dió jelentkezik a II. műsorban." 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

vélték a játéktermek átalakításával 
38-ra, amelyekben 90-100 vendéget le-
hetett elhelyezni. Ám a szállodai rész 
nem felelt meg az igényeknek, födém-
szerkezete is megroggyant, be kellett hát 
zárni. Egyelőre még dolgozik az étterem 
és a Kis-Hungária vendéglő, de hamaro-
san ezeknek is megpecsételődik a sorsa, 
ha elkészül az új szálloda. Sajnos, na-
gyon sokba, vagy negyvenmillió forintba 
kerülne az épület felújítása, s ennyi 
pénzt előteremteni..." 

Nos, ami a negyvenmilliót illeti, azt 
hiszem, azonnal kiegyeznénk egy ekko-
re összegben, ha megmenthetnénk az 
épületet. 

Szeged tévéje 
A január 18-i DM arról tudósít, hogy 

„Hazánkban elsőként: Szegeden regio-
nális tévéstúdió kezdi működését". 
Ahogyan a lap írja: „Az első ütemben 
megkezdi a munkát a tv-híradó szegedi 
csoportja, ez a stáb már az év első ne-
gyedévében műsorokat készít a közpon-
ti tv-híradó számára Csongrád, Bács és 
Békés megyékből. A második ütem ke-
retében a központi televízió I és Il-es 
műsora részére, tehát az országos prog-
ram számára, mintegy heti félórás mű-
soridő keretében készít anyagokat a leg-

Dolgoznak a hídépítők az algyői vas-
ú t i h í d o n Fotó: Somogyi Károlyné 

Progress AlapitváNy 
Ingyenes 

vállalkozásfejlesztő 
tanácsadás, 

valamint 

megújult 
MIKROHITEL-

konstrukció! 
Az alapítvány tájékoztatja 

a kis- és középvállalkozásokat, 
hogy az új mikrohitelprogram 

keretében (megfelelő fedezet mellett) 
5 000 (KM) Ft-ig 

vállalkozásfejlesztési hitel 
igényelhető, kedvezményes 

kamatozással. 

A hitel 50%-ig forgóeszköz-
finanszírozásra is fordítható! 

Bővebb információért 
és ingyenes tanácsadásért forduljon 

ügyfélszolgálati irodánkhoz: 

6722 Szeged, Tisza L. krt. 63. 
Tel.: 62/483-683 

A pályázati csomag ára: 3000 Ft 
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