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Időutazás a Délmagyarországgal: 1983, nyomasztó idők (74. rész) 

A remények és csalódások esztendeje 
Egyre rosszabb adatokat mutatnak a 
statisztikák. A DM - mint minden cv 
elején - most is ismerteti a KSH elmúlt 
évre vonatkozó adatait. Ebből az derül 
ki, hogy ugyan a nemzeti jövedelem egy 
százalékkal nőtt, viszont a belföldi fel-
használás az adósságtörlesztések miatt 
- mint már két három éve folyama-
tosan - mindössze 98 százalék a meg-
előző évhez viszonyítva. Ez pedig a 
helyzet állandó romlását jelzi, amit a 
társadalom folyamatos leépülésként él 
meg. 

Már élnek azok a folyamatok, melyek vé-
gül a rendszerváltáshoz vezettek. Az adott 
modellben ugyanis mind kilátástalanab-
bá vált bármiféle megoldás az ország ba-
jaira. Bár akkor még sokan reményked-
tünk valami kiútban, mert a rendszer 
mcgkérdőjelezhetetlennek látszott. 

A télre tavasz jön 
Ezzel a címmel találtam rá saját publi-

cisztikámra a DM március 13-i címolda-
lán. A reménykedés hangjára. Ahogyan 
írtam: „Hírek jönnek, hogy az Egyesült 
Államokban föllendülést lioztak - sok 
éve először - az év első hónapjai. És újabb 
hírek: csökken az egyszerű anyagból 
kinccsé avanzsált olaj ára. Változnak, es-
nek a kamatlábak is, s a tőke nemzetközi 
porondján mintha ismét népszerűbb len-
ne beruházni, vállalkozásba fogni. Olva-
dás, hosszú évek dermedt csöndje után? 
Lehet, reméljük. Reméljük, a magunk ér-
dekében is, mert tán űjabb piacokhoz ju-
tunk, mert tán növekvő exportunkkal el-
lentételezhetjük majd a népgazdaság 
megélénkítéséhez szükséges nyersanyag-
és energiabehozatalt, mert talán köny-
nyebben törleszthctjük majd adósságain-
kat. Reméljük, valamicske föllélegzést 
hoz ez a tavasz, hogy nem lesz csalóka és 
mulandó ez a kikelet." E remények - saj-
nos - nem váltak valóra. 

Ha a gazdaság nem is mozdult, a tár-
sadalomban már elkezdődtek a lassú 
változások. Tanulságos Sulyok Erzsébet 
kolléganőnk „Életpélda - függőségben? -
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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. 

A Trubadúr a dómszínpadnn. Balázs Béla nagyobbat álmodott 

Oktatóját véleményezi a diák című írása 
a január 12-i lapban. Az egyetemeken 
ugyanis jelentós, ha - mint az anyagból 
kiderül - egyelőre csak formális változá-
sok kezdődtek. 

„Jelen pillanatban senki sem vonja 
kétségbe az egyetemi hallgatók illetékes-
ségét arra, hogy az oktatás folyamatáról 
és az oktatók pedagógiai tevékenységéről 
véleményt mondhassanak. Eredmény? 

Ahogy vesszük. Mindenki tudja ugyanis, 
gyermeteg játék marad az azóta „kétol-
dalú véleményezési rendszer"-nek titu-
lált, s a nagyobb felsőoktatási intézmé-
nyekben különféle formákban bevezetett 
véleményezési mechanizmus, ha nin-
csenek valóságos következmények. Ma-
gyarul: teljesen fölöslegesen töltik ki a 
KISZ-bizottság által összeállított kérdő-
íveket mondjuk a szegedi bölcsészek, ír-

ják rá, hogy X. és Y. oktató ezért meg 
ezért nem áll feladata magaslatán - ha X. 
és Y még két év múlva is ott ül a pozíció-
jában vagy magasabban." 

Álmodni kell... 
Mintha beszűkült volna a tér és az idő. 

Ha pedig nincsenek reálisnak látszó ki-
utak, mit tehet egy újság? Olyan embe-
reket keres, akik meg tudták valósítani 
álmaikat. 

Ilyen volt Lechner Lajos, akiről így ír a 
DM „Százötven éve született Lechner 
Lajos, Szeged újjáépítője" címmel febru-
ár 8-án, Bálint Sándor szavait idézve: 

„Lechner európai példaképe Haus-
mann párizsi városrendezése volt, amely 
számot vet a modern nagyváros megnö-
vekedett közlekedésével, a lakás, illetőleg 
a munkahely megközelítésének mind sú-
lyosbodó problémáival, a városlakók 
egészségügyi szükségleteivel. Éppen ezért 
széles utcákat, sugárutakat és körutakat 
létesít, tervekről és nyilvános parkokról, 
kényelmi berendezésekről, így a vízveze-
ték, csatornázás, modern világítás általá-
nossá tételéről gondoskodik." 

Július 16-án pedig Balázs Bélának a 
szegedi szabadtériről szóló álmait idézi a 
lap. „íme egy álom. A délkelet-európai 

nemzetek kultúrünnepe Szegeden. A 
balkán nemzeti művészetek Olympiá-
sza. Békés, egymás megismertető szelle-
mi verseny, minden esztendőben: Ma-
gyarország déli végvárában, Szegeden. 

A Szegedi Szabadtéri Játékok jó híre 
már évek óta bejárta Európát. De szege-
di esemény maradt csupán, legfeljebb 
magyar ügy. Dóm teret a magyar lobogó-
kon kívül jugoszláv, román, bolgár stb. 
százlók díszítik. Mert a reflektorfényű 
nagy tribünön nemcsak „Az ember tra-
gédiája,, zúg el, évenként visszatérő üs-
tökösként, hanem a jugoszláv, román, 
bolgár színpad nagy alkotásai is. Jugo-
szláv kórusok liarmóniái, román tánc-
karok ritmusa, bolgár népi oratóriumok 
dallamai kelnek békés versenyre magyar 
remekeikkel és nemzetközi zsűri osztja 
a babérkoszorúkat." 

Öröm egy kis fejlesztés 
Míg a '70-es években akig fért a lapba a 

sokféle beruházás követése, ebben az év-
ben már a kicsinek is nagyon örültünk. 
Az augusztus 25-i DM címoldalán pél-
dául a telefonközpont bővítéséről tudó-
sít, miszerint: „Az évekkel ezelőtt min-
denki megkönnyebbülésére üzembe he-
lyezett szegedi telefonközpont - a terv-
szerű hálózatfejlesztésnek köszönhető-
en - kezdte „önmagát kinőni" az utóbbi 
időben. A központba kapcsolt telefonok 
nagy száma és az azokról leadott hívá-
sok esetenként, a napi csúcsban, túlzott 
mértékű terhelést jelentettek a központ-
nak. Miután ennek a „forgalmi dugó-
nak,, műszaki okai voltak, a Szegedi 
Postaigazgatóság szakemberei tavaly 
megkezdték a központ tehermentesíté-
sét." 

Ugyanezen a napon, szintén az első 
oldalon megjelent írásunkban már bő-
ven vegyül üröm az örömbe, amikor egy 
beruházás csúszásáról adunk hírt „Ter-
vek, viták, kacskaringók - Csak jövőre 
lesz kész a Makkosházi körút - című 
írásunkban. 

(Folytatjuk) 
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Ragonese jégkrém 
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a. Djerba. Egyiptom, Jordánia, 
Mallorca, Kréta, Törökország 

FÉMBÚTOR MINTABOLT 
• Kül- és beltéri székek, asztalok 
• Függönykarnis 
• Fogas, szobainas, virágtartó 
• Hintaágy, napozóágy 

Bútorszövet és műbőr 
forgalmazása 

V "tón í » ¿¿¿sk Szeged, Dorozsmai út 30. Tel.: 552:423 
| P Nyitva: h.-p.: 8-16, szo.:8-12-ig 

myiben ezt a hirdetést bemutatja 
irodánkban, vagy beküldi postán 

_) Tours Centrum 1067 Budapest. 
Teréz krt. 25.), sorsoláson vehet részt. 
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Minden hétfőn 
megduplázzuk 

pontjait! 
2005. április 25-röl május 31-ig 

a hetfoi vásárlásért joro 
bizalom pontokat megdupláixuk! 

<m 
a corában 

2005. április 23-től május 31-ig 

Minden kedden 
minden különböző 

italféleség, 
zöldség-gyümölcsféleség, 

húsféleség, 
tejteimékfeleség, 
péktermékféleség g 

1 pontot ér! 
A részletekért érdek ioűion 

a Bizoiomkártya Irodában! 
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(cora 
A Belvárostól 12 percnyire Egy mosollyal több 

DÉlMAűYARORSZAGtcégregiszter 

b á r m i k o r b e k ö v e t k e z h e t 

Curiosa 
sebkezelő gól 
Legyen mindig kéznél! 

Ha június 30-ig vásárol egy tubus Curiosa gélt 
egy kis piperetáskát adunk ajándékba. 
Kérje a gyógyszertárakban! 
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