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Időutazás a Délmagyarországgal: 1982, a várakozás éve (73. rész) 

Több magánkereskedő, kevesebb gyerek 
Míg a '70-es években olyan sok be-
ruházás volt Szegeden, hogy a lap alig 
tudta figyelemmel kísérni az új épít-
kezéseket, a '80-as évekre a lendület 
kifulladt. 1982-ben már jól érzékel-
hető, hogy kifogytak a fejlődés tar-
talékai, hogy valami új pályára lenne 
szüksége az országnak. 

A történéseket tükröző újság új területe-
ken jár. Új témák jelennek meg a lap-
ban, amelyek már jelzik a dolgok lassú 
változását. 

A magánkereskedelem ideje 
Ebben az időszakban egyre több lesz a 

magánkereskedő. Ahogyan a DM febru-
ár 25-i száma írja: „Szegeden a korábbi 
évek stagnáló létszámával szemben 
1981-ben 63 új engedélyt adtak ki, 
amely - a 36 megszűnést is fegyelembe 
véve - 27 kiskereskedelmi boltot ered-
ményezett. Talán a számszerű növeke-
désnél is nagyobb jelentőségű azonban a 
minőségi változás, hiszen az engedélyt 
visszamondottak többsége idős, már 
csak szerény keretek között működő ke-
reskedő volt, míg az újak általában fiata-
lok, akik rugalmasak, jobban alkalmaz-
kodnak az igényekhez. Az új kerületek-
ben - Rókuson, Tarjánban, Odesszában, 
Északi városrészben - 69, a piacokon 
93, a strandokon pedig 9 kereskedő mű-
ködik. Rókuson az élelmiszer- és zöld-
ség-gyümölcs ellátásról döntően, az 
Északi városrészben jelentős mértékben 
a magánkereskedők gondoskodnak. A 
strandokon az utóbbi években olcsó éte-
lekkel - lángos, palacsinta, hurka-kol-
bász - illetve zöldség- és gyümölcsfélesé-
gekkel főleg magánkereskedők álltak a 
lakosság rendelkezésére. Sajnos, csúcs-
időben és hétvégeken ők sem tudják 
megfelelő színvonalon kielégíteni az 
igényeket." 

Az ötnapos iskolahét 
Ekkor vált általánossá az ötnapos 

munkahét az iskolákban. A DM márci-
us 9-i számában gyerekeket kérdez ar-

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. 

Ifjúsági napok a Tisza-parton Fotó: Somogyi Károlyné 

ról, mi a véleményük az új rendszerről. 
Mint kiderült, ellentmondásosak a véle-
mények. „ - Nagyon sok lett a nulladik 
óránk - mondja Szalma Renáta ötödik 
osztályos tanuló. - Fáradtabbak va-
gyunk, mindennap hat óránk van. - Sze-
rintem nem nagyon növekedett meg a 
terhelés - így Szivai Ferenc, aki viszont 

nyolcadikos. - Az a jó, hogy a hét végén 
többet lehetünk a szüleinkkel, több idő 
jut mindenre. Ludányi Arnold a másik 
nyolcadik osztályból már nem ilyen ille-
delmes: - Azt nem mondhatom, hogy 
különösebb elkeseredést vagy örömet 
váltott volna ki a dolog, bár az is igaz, 
nekünk nem a fáradsággal van bajunk. 

Már megszoktuk, és talán nem járunk 
vele rosszul... A hatodikos Szabó Zsuzsa 
szerint a nulladik órákat nem volna 
rossz inkább hatodik órára tenni, a nyol-
cadikosok máris vitába szállnak vele. 
Szalma Renáta gondja viszont csöndet 
teremt. Ötödikben a német nyelvi tago-
zaton a heti 30 (!) óra nagyon sok." 

Ekkoriban minden nyáron megren-
dezték az ifjúsági napokat a Tisza-par-
ton. Az augusztus 1-jei DM így tudósít 
erről: „Délután 4 óra tájt ritkán látható 
sokaság gyülekezett. Több tízezer néző 
várta a látványos karneváli menetet. A 
tribünről, ahol helyet foglaltak a megye 
és a város vezetői, Novákné Halász An-
na, a városi KISZ-bizottság első titkára 
köszöntötte a nézőket. Pattogó ritmusú 
indulót játszva az Ifjú Gárda fúvószene-
kara vonult elsőként a parton, majd a 
szabadkai táncegyüttes. Lassan, méltó-
ságteljesen gördült utánuk a karneváli 
menet a 37 produkció. Ezrek előtt bebi-
zonyíthatják a szegedi KISZ-esek a poli-
tika iránti fogékonyságukat, érdekelődé-
süket, tehetségüket, véleményalkotási 
önkifejezési képességüket." 

Mivel hasonló rendezvény nem igen 
volt akkoriban az országban, ezeken a 
napokon megtelt a város fiatalokkal. 

Akik - nyilván - nem a hivatalosság 
kedvéért és a KISZ hívó szavára jöttek, 
hanem a jó szegedi buliért. 

Autók és demográfia 
A „kicsi vagy kocsi" vita ugyan egy ko-

rábbi korszak terméke, most mégis egy 
fejezetben kezeljük e két kérdést. Az ala-
kuló válság egyik tünete, hogy az 1975 
táján csúcsokat döntő születési ráta erő-
teljesen visszaesik. Mintha a családok 
éreznék: bizonytalanná vált a jövő. A 
DM július 16-i számában Halász Miklós 
kollégánk így foglalkozik a kérdéssel: „A 
hetvenes évek első felében a szociálpoli-
tikai intézkedések hatására „kicsúcso-
sodott" a demográfiai hullám, ami egy-
szerűen annyit jelentett, a felszabadulás 
óta soha nem született oly sok gyerek, 
mint 1975-ben. Azóta napjainkig folya-
matosan csökken az élveszületések szá-
ma. Két számmal szeretném érzékeltet-
ni az arányokat: míg 1975-ben ezer szü-
lőképes nőre 72, addig 1980-ban már 
csak 57 újszülött jutott. Mint számta-
lan tanácskozás, vita szem- és fültanúja 
mondandómat a hallottakhoz hasonló-
an, én sem tudom függetleníteni a gaz-
dasági körülményektől. Kétségtelen, 
hogy a 70-es évek szociálpolitikai intéz-
kedéseinek anyagi értéke napjainkra 
megkopott. Hiszen sem a gyes, sem a 
családi pótlék összege nem serkenti úgy 
a gyermekvállalási kedvet, mint 8-10 
évvel ezelőtt." 

Új autóra pedig még mindig éveket kell 
várni. Ahogyan a július 28-i DM írja: „Ez 
idő szerint több mint 1 millió 100 ezer 
magántulajdonú személygépkocsi rója 
hazánk útjait." Csűri István, a Merkúr 
vezérigazgatóját kérdeztük: „ - Hány 
megrendelést tartanak nyilván? 

- Egészen pontosan 205 ezer 266-nál 
áll a sor vége. A Lada vezeti a népszerű-
ségi listát, csaknem 90 ezren várnak kü-
lönféle típusra. Ezután mindjárt a Tra-
bant következik, majd a Dácia és a 
Wartburg." 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 
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SZÍNHÁZ 
SZEGED 
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 
Ma 19 óra: A varázsfuvola - opera. 
Mecénás-bérlet. 
PINCESZÍNHÁZ 
ÉS MUVÉSZKAVÉZÓ 
Ma 19.30 óra: Csehov: Medve; Le-
ánykérés-, A dohányzás ártalmassá-
gáról - három egyfelvonásos vígjá-
ték. 

M Q Z 1 
SZEGED 
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM 
Ma és holnap 15.30, 17.45 és 20 
óra: xXx 2. - A következő fokozat. 
Színes, m. b. amerikai film. 
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA 
Ma és holnap 16.15 és 20.45 óra: 
Kényszerszünet. Színes ír film; 
ma és holnap 18.30 óra: A repülő 
tőrök klánja. Színes hongkongi film. 
BELVÁROSI MOZI 
KAMARATEREM 
Ma és holnap 16 óra: Gyöngyhalász 
Filmhét - Ezen a világon. Színes an-
gol film: ma és holnap 18.15 óra: 
Egy mukkot se! Színes német film; 
ma és holnap 20.30 óra: Gyöngyha-
lász Filmhét - Anya és a szerelem. 
Színes angol film. 
GRAND CAFÉ 
Ma és holnap 17 és 21 óra: A bukás 
- Hitler utolsó napjai-, 
ma és holnap 19 óra: Mux. 
PLAZA Cl NÉMA CITY 
xXx 2.- A következő fokozat, ma és 
holnap: 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20 
óra és ma 22.15 órakor is. Arséne 
Lupin, ma és holnap: 12.15, L4.45, 
17.45, 20.15 óra és ma 22.30 óra-
kor is. Blueberry - A fejvadász, ma 
és holnap: 13, 15.30. 19.45 óra. 
Gorilla liácsi, ma és holnap: 10, 12, 
14.15, 16.15, 18.15, 20.15 óra és 
ma 22.15 óra.kor is. 
Beépített szépség 2.. ma és holnap: 

ELINDULT A NAGY P0NTVADASZAT! 

10, 12.30 15, 17,30, 20 óra és ma 
22.30 órakor is. Édes vízi élet, ma 
és holnap: 12, 16.15 óra. Harminc-
hat, ma és holnap: 18 óra. Elektra, 
ma és holnap: 15.15 óra. A tolmács, 
ma és holnap: 12.45, 17.15, 19.45 
óra és ma 22.15 órakor is. Éehér zaj, 
ma és holnap: 14.15, 18.30, 20.30 
óra és ma 22.30 órakor is. Constan-
tine, a démonvadász, ma és holnap: 
10.45, 13.15, 20 óra és ma 17.45 
órakor is. A kör 2., ma és holnap: 
16, 20.15 óra és ma 22.30 órakor is. 
Robotok, ma: 10.15, 12.15, 14.15 
óra, holnap: 10.15, 12.15, 14.15, 
16, 17.45 óra. 
Csak lazán, ma: 15.30 óra. A 
randiguru, ma és holnap: 17.30 óra 
és ma 22.15 órakor is. Lemony 
Snicket - A balszerencse áradása, 
ma és holnap: 10.15 óra. Micimac-
kó és a Zelefánt, ma és holnap: 
11.30 óra: Cápamese, ma és hol-
nap: 10.30 óra. Garfield, ma és hol-
nap: 10 óra. 
VASÁRHELY 
MOZAIK MOZI 
Ma és holnap 17.45 óra: Shiza. Szí-
nes orosz film; 
ma és holnap 20 óra: Csak lazán. 
Színes amerikai film. 
SZENTES 
Ma és holnap 17.30 óra: Én, Pán 
Péter. Színes angol-amerikai film; 
ma és holnap 20 óra: Bújócska. Szi-
nes amerikai thriller 
MAKÓ 
Ma 19 óra: A bukás - Hitler utolsó 
napjai. Színes német film. 
MINDSZENT 
Ma 18 óra: Sorstalanság. Színes ma-
gyar film. 
RÚZSA 
Holnap 18 óra: Világszám! Magyar 
komédia, 
SZEGVAR 
Holnap 19 óra: Sorstalanság. Színes 
magyar film. 
ÜLLES 
Holnap 18 óra: A nemzet aranya. 
Színes amerikai film. 

EGYETEMI TAVASZ 

nagyszínpadon ma: 
17 órakor: karaokeverseny; 18 óra-
kor: Dystopia-koncert; 20 órakor: 
(amié Winchester-koncert; 22 óra-
kor: Easy DC-konert; 23 órakor: 
Sun City-koncert; 24 órakor: DJ 
Trip - Fergeteges party. 

K Ö Z É L E T 
SZEGED 
A Munkácsy utca 6. sz. alatt (a fel-
sővárosi templommal szemben) 
ma 9 órától 12 óráig: 
Véradás a Szeged-Felsővárosi Római 
Katolikus Egyházközség szervezésé-
ben. A 18 és 65 év közötti egészsé-
ges véradókat várják. 

A IGYTF Gyakorló Általános Isko-
la (Boldogasszony sgt. 8.) kis udva-
rán ma 9 órától: 
Évadnyitó - Szeged városi turulbaj-
nokság. Nevezés a helyszínen 9 órá-
tól, a verseny 10 órakor kezdődik. 
Szükség esetén ütőt biztosítanak. 

A Százszorszép Gyermekházban 
(Kálvin tér 6.) ma 9 órakor: 
gyermekhábosok XII. országos 
fesztiváljának Csongrád megyei elő-
döntője. 

A SZÉF-kolIégiumban (Kollégium 
út 11.) ma: 10 órakor: bográcsos 
pörköltföző verseny; 14 órakor: 
sportdöntók; 15 órakor: „az elégté-
tel lehetősége": tanár-diák labdarú-
gó" mérkőzés; 16 órakor: „Nosztal-
gia" - sporthétvégés vetélkedő; a 

A várban (Stefánia sétány) ma 10 
órakor: 
Sárkányok földjén. Sárkánykészítés 
A Japán papírsárkányok és pörgety-
tyűk c. kiállításban Csizmazia Bo-
tond vezetésével. 

Dugonics András Piarista Gin-
máziumban ma 10 órától 13 óráig: 
Kézműves Játszónap - népibaba-ké-
szítés, origami, anyák napi ajándé-
kok készítése; 
holnap 10 órától 18 óráig: Pap Gá-
bor előadása A nagyszentmiklósi 
kincsek ábráinak elemzése címmel. 

A SZAB-székházban (Somogyi u. 
7.) ma 10 órakor: 
Tizenharmadik Magyar Nemzeti 
Rákellenes Nap. A tudományos ülés 
témája: Működő utak a rákgyógy-
ászatban. 

A Közéleti Kávéház rendezvénye a 
Virág cukrászdában ma 17 órakor: 
100 éve született József Attila. Be-
mutatkozik a Marosvidék, makói 
kulturális folyóirat. 
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Vendégek: Szilágyi Sándorné, Korell 
Gertrúd és lámorné Balog Tünde, a 
folyóirat szerkesztői. Házigazda: 
Bogdán Lajos, a Csongrád Megyei 
Honismereti Egyesület titkára. 

A Blueseum Étterem és Pubban 
(Zárda u. 7.) ma 19 órakor: 
Tappancs Alapítvány jótékonysági 
vacsoraestje. A jó hangulatról a PKT 
együttes gondoskodik. 

ALGYŐ 
A faluház szabadtéri színpadán és 
környékén (Búvár u. 5.) ma: 
A gasztronómia ünnepe Algyőn -
Egész napos főzőverseny,- 10 órától 
12 óráig: óvodai-iskolai műsorok be-
mutatója a színháztermben; 12.30 
órakor: az Algyői Citerazenekar mű-
sora; 16 órakor: Mazsorettbemutató; 
17.30 órakor: a Parlandó Énekegyüt-
tes műsora; 18.30 órakor: Sztárven-
dég: Shannon.hu „A bor, a dal, a 
tánc" - kelta, ír világzenei élő kon-
certshow; 20 órakor: Sztárvendég: az 
Apostol együttes élő koncertje; 22 
órakor: Rádió7 party; holnap (az al-
győi sportközpont, valamint a falu-
ház szabadtéri színpadán és környé-
kén): 9 órától: Sportmajális az algyői 
sportközpont területén; 10 órakor 
EU-játszópark - kézműves játszóház 
az Algyői Művészkör közreműködé-
sével; 16 órakor: Mórahalmi ugrókö-
teles csoport műsora; 17 órakor: 
„Kollázs" Művészeti Iskola ütős-
együttesének bemutatója; 19 órakor: 
Sztárvendég: Ferenczy György és a 
Herfly Davidson Együttes élő kon-
certje 21 órakor: Nosztalgiabuli tűzi-
játékkal. 

K O N C E R T és B U L I 
SZEGED 
A Honvéd téri református temp-
lomban ma 17 órakor: 
Ifjúsági Nőikarok Találkozója. 

A felsővárosi r. k. (minorita) temp-
lomban (Szt. György tér) ma 19 óra-
kor: Ifjúsági Nőikarok Találkozója. 

A Dómban ma 19.15 órakor: 
a 13. Magyar Rákellenes Nap tiszte-
letére Sebestyén János és Lantos Ist-
ván orgonaművészek, a budapesti 
zeneakadémia professzorainak négy-
kezes orgonaestje. Ének: Vajda Júlia 
és Gregor József operaénekesek. Az 
elhangzott műveirét Salamon László 
tiszteletes ismerteti. 

Szeged Étterem (Széchenyi tér 9.) 
ma 21 órakor: nosztalgiabuli. Házi-
gazda: Kakuszi Béla. 

CSONGRÁD MEGYEI KÉPVISE-
LETE MUNKAERŐ-FELVÉ-

TELT HIRDET 
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE: 

Jó megjelenésű, minimum középfo-
kú végzettséggel, kereskedelmi ér-
zékkel, jó szóbeli és írásbeli kifejező-
készséggel, felhasználói szintű számí-
tógépes ismerettel rendelkező munka-
társat keres 

gépjármű-értékesítő 
munkakörbe. 

Elsősorban B kategóriás jogosítvány-
nyal rendelkező jelentkezését várjuk. 
Folyamatos fejlődési lehetőség, jó 
csapat, kellemes környezet és ma-
gas, teljesítményarányos jövedelem 
várja Önt. 

Ha felkellettük érdeklődését, kér-
jük küldje el fényképes önéletraj-
zát az alábbi címre: 

Növény Szeged Kft. , 
Ifkovics Zoltán 

6721 Szeged, Berlini krt. 4 /9 . 

Dinamikusan fejlődő 
Ford szakszervizünkbe 

új munkatársakat keresünk 

szerelői 
munkakörbe. 

Gyakorlat előnyt jelent. 

Amit biztosítunk: 
• stabil munkahely 
• folyamatos fejlődés 
• jó csapat 
• világszínvonalú műhely 
• versenyképes jövedelem. 

Amennyiben érdekli az állás, 
úgy önéletrajzát juttassa 

el a következő címre 
Ifkovics Zoltán részére. 

Hoviny Szeged Kft. 
6721 Szeged, Berlini krt. 4/9. 

Csongrád megye dinamikusan fejlődő 
márkakereskedése keres: 

használt és új gépjármű-értékesítőt 
Feladata: személygépjárművek értékesítése, ügyfél-akvizíció 

Elvárásaink: 
kereskedelmi gyakorlat, jó kommunikációs képesség, 

felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

szervizértékesítőt 
Feladata: szerviztermékek, szolgáltatások értékesítése, koordinálás 

Elvárásaink: műszaki beállítottság, értékesítési gyakorlat, 
jó kommunikációs képesség, középfokú végzettség 

felhasználói szintű számítógépes ismeretek. 

www.tarkanyauto.hu TÁRKÁNY 
Jelentkezéseket szakmai önéletrajzzal AUTÓHÁZ KFT. 

2005. május 6-ig várjuk Szeged, 
a következő címre: Szőregi u. 4&-50. 

http://www.tarkanyauto.hu

