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Időutazás a Délmagyarországgal: 1984, az István, a király éve (75. rész) 

Az évszázad hóvihara Csongrád megyében 
Néhány nagy beruházás fémjelzi az 
esztendőt. És ami különösen érdekes: 
szinte valamennyi a kultúrához kö-
tődik. Ópusztaszercn már készül a kör-
kép épülete, megkezdték a Szegedi 
Nemzeti Színház átépítését és átadták 
a Somogyi-könyvtár Dóm téri, új épü-
letét. 

A február 11-i DM címlapján hozza, 
hogy meghalt Jurij Andropov, az SZKP 
KB fótitkára, a Szovjetunió első embere. 
A Brezsnyevet követően hatalomra ke-
rült Andropov mellesleg a Szovjetunió 
budapesti nagykövete volt 1956-ban, és 
ilyeténképp elévülhetetlen „érdemeket" 
szerzett a magyar forradalom leverésé-
ben. De nem is ettől igazán érdekes ez a 
lapszám, hanem azért, mert ez tudósít a 
Szegedre lezúduló hóvihar első napjáról. 

Nehéz téli napok 
„Tbmboló hóvihar - Egy nehéz nap 

krónikája" szólnak a lap címei. És a tu-
dósítás: „A tegnapra virradó éjszaka 
nagy erejű széllel kísért hóvihar adott 
országszerte munkát az áramszolgálta-
tás, a tömegközlekedés, a posta, s még 
seregnyi más, egyébként szinte észreve-
hetetlenül múködő „közüzemi szerve-
zet" felelőseinek. Szeged is a viharra éb-
redt - ki korábban, ki már elkésve vette 
tudomásul, hogy nincs áram, alig csurog 
a víz a csapból, hogy nehéz megállni a 
lábunkon az utcára lépve... Munkatár-
saink tegnap készült összeállításukban 
arra a kérdésre kerestek választ, milyen 
fennakadásokat okozott a város életé-
ben a szokatlanul heves szélvihar. Ta-
pasztalatainkat így foglalhatjuk össze: 
valamennyi, a viharkárok elhárításán 
fáradozó vállalatnál, intézményben 
szervezetten, a legsürgősebb tennivaló-
kat előtérbe helyezve próbálták normali-
zálni az állapotokat. Megerősített ügye-
leti rendszerben, más munkaterületről 
átcsoportosított erőkkel igyekeztek a za-
varokat csökkenteni. S ide kívánkozik 
még egy tapasztalatunk: a város lakói-
nak többsége - legalábbis sejtve az erőfe-
szítéseket - türelmesen vette tudomá-
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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. Sorozatunk eddig megjelent részei a www.tortenet.delmagyar.hu címen megtalálhatóak. 

sul, hogy bizony még tél 
van..." 

Érdekesek a meteoroló-
giai adatok is: „A Bajai úti 
meteorológiai állomástól 
kapott információ szerint 
tegnapelőtt, csütörtökön 
este 9 órakor mérték az 
első széllökést. A legerő-
sebb éjjel 2-kor volt, ami-
kor 105 kilométert jelez-
tek a műszerek. Az inté-
zet rangsora szerint ez 
„csupán" erős vihar. Érde-
mes megjegyezni: mind-
össze hét kilométer hi-
ányzott az orkánkategóri-
ától! A hó éjfél után pon-
tosan 68 perccel kezdett 
esni. Nem sokkal ezután 
200 méterre csökkent a 
látótávolság. A szél átlag-
sebessége 60 kilométer Az új könyvtá 
volt óránként." 

Az évszázad hóvihara mellesleg napo-
kon át szinte teljesen megbénította az 
életet. 

Híd és könyvtár 
A kevés nagyberuházás sorában a ja-

nuár 21-i DM arról tudósít, hogy kar-

S&r 
» 

I H * ."Ä 

Há 

sgas 
^ s s s s 
1 ' « t ó 1 

Fotó: Somogyi Károlyné 

nyújtásnyira a régitől „Vasúti híd épül 
Szentes és Csongrád között". Ahogyan a 
lap írja: „A Tiszát - Szentes és Csongrád 
között - két híd íveli át. Az 1903. de-
cemberében elkészült - akkor még köz-
úti, aztán kettős szerepkörű, s most 
csak vasúti - híd, meg az 1982. novem-

ber 5-én felavatott közúti. Körülbelül 
két-két és fél év múlva, ha csak rövid 
időre is, három híd vezet majd át a folyó 
fölött. Addigra elkészül ugyanis a nyolc-
van évet megélt vasúti átkelő utódja. Ha 
meglesz az új, bontják a régit..." 

A március 22-i DM ópusztaszeri tu-
dósításában ez olvasható: „Március 
15-én reggel megkezdődött az ópuszta-
szeri emlékparkbeli műemlék épület ki-
vitelezésének legérdekesebb szakasza. A 
kör alakú kiállítótér 41,6 méter átmérő-
jű határoló fala csúszózsaluzatos tech-
nológiával éri el majd végleges, 17 méte-
res magasságát, várhatóan nyolc-kilenc 
nap alatt." 

Augusztus 25-én „DÉLÉP-bemutató a 
színházban" címmel a következő kis 
kronológiát közölte a lap: „Utolsó elő-
adás: 1978., Aranykoporsó. Első felújító 
„kapavágás" 1978. (A szerződés csak a 
tetőszerkezet átépítésére vonatkozott.) 
Állás, építkezésállás: egy évig. (Ez idő 
alatt fel tárómunkák, tervkészítések.) 
Felújítás folytatása: 1981. (Építkezés az-
óta folyamatos.) Átadás - a DÉLÉP ré-
széről: 1985 vége. Bemutató - a tervek 
szerint: 1986 eleje. 

Ilyen az ószínház mostani anyakönyvi 
kivonata." 

A június 7-i DM pedig Szeged egyik 
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legszebb új épületének, a Somo-
gyi-könyvtárnak az átadásáról tudósít. 

Az István a téren 
Kisebbfajta áttörést hozott ez az év a 

szabadtéri történetében. Ekkor mutat-
ták be ugyanis az egyik azóta is legsike-
resebb produkciót, az István, a királyt. 

A július 15-i DM-ben Koltay Gábor 
így nyilatkozik: „ - Három hónap alatt 
950 ezren látták a filmet. A darab alap-
vetően arról szól, hogyan tudott egy ki-
sebbség haladó ideológiája fölébe kere-
kedni a többség túlhaladott ideológiájá-
nak. Viszont a történelmileg nyertes és 
igazolt Istvánnal szemben Koppánynak 
is meg vannak az észérvei, nem egyértel-
műen sötét figura, s ez ami izgalmas a 
dologban, ettől feszes a dramaturgia. Lá-
tom, érzem a helyi vezetők, a közvetle-
nül vagy közvetve érdekeltek bizalmát, 
szurkolását. Velünk, mellettünk van-
nak, s ez nemcsak bátorítást ad mind-
annyiónknak, hanem maximális erőki-
fejtésre is kötelez. Nagyon óhajtjuk a si-
kert, nagyon szeretnénk bizonyítani." 

Néhány nappal később, Bródy János-
nak a 1984. március 3. lapban az Ist-
vánról közreadott mondatai is tanulsá-
gosak: „ - A cselekvésképes erők viszik 
előre a világot, nem a hezitáló tisztánlá-
tók. Egyébként lehet az István, a király-
ra is jelzőket aggatni, lehet nekünk is 
különféle szándékokat tulajdonítani, 
álljanak akár a legtávolabb tőlünk, még-
is tény: a magyar művészetet nem dek-
larációkkal, jelszavakkal lehet támogat-
ni, hanem elkészült, jó művekkel." 

És az év rossz híre a március 24-i lap-
ból: „A szomorú hírt pénteken reggel 
tudtuk meg az egyetemen; dr. Greguss 
Pál nyugalmazott tanszékvezető egyete-
mi tanár éjjel agyvérzés következtében 
váratlanul elhunyt. 95 éves volt. Halálá-
val az egyik legnagyobb magyar botani-
kust gyászoljuk. Attól az embertől kell 
búcsúznunk, aki 25 éven át volt az egye-
tem növénytani tanszékének vezetője és 
a füvészkert igazgatója." 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 
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Őrizze meg ízületi 
porcának egészségét! 
A Bio-Glukozamin 400 egy olyan 
tudományosan dokumentált étrend-
kiegészítő készítmény, melynek giuko-
zamin-szuiíát tartalma képes megállítani 
az ízületi kopás (artrózis) progresszióját. 
A Bio-Glukozamin 400 étrend-
kiegészítő 60 és 150 darabos 
kiszerelésben is kapható! 

„Az orvosom azt mondta, többé nem futhatok.....de: 

Az Bio-Glukozamin 
megmentette térdeimet" 
„Még mindig alig hiszem el, milyen javulást értem el ezzel a készítmény 
nyel. Mindkét térdem borzasztóan fájt és ropogott... de a Bio-Glukozamin 
segitségével sikerült megszabadulni az összes kellemetlen tünet től . Ma 
mát térdszorító nélkül futok ismét. Nekem ez óriási megkönnyebbülés" 
- mondja a 66 éves Csorna Tamás, aki lelkes futóként a túl sok sporto-
lással meglehetősen elkoptatta a térdízületeit, azonban egy glukozamin 
ctrend-kiegészítőnek köszönhetően újult erővel visszatért a futópályára. 
Még felesége Irma is profitált a készítmény jótékony hatásából. 

„Kezdtem fájdalmat érezni a csípőízületeimben, de amióta rendszeresen 
szedem a Bio-Glukozamin étrend-kiegészítőt, elmúltak a fájdalmaim" 
— meséli Irma. 

Teljesen megkönnyebbül t 
Amikor Tamás térdei először jelezték a problémát, nem vett tudomást a 
fájdalomról, és tovább futott . A fájdalom egyre erősebb lett, míg végül 
az orvosa azt mondta neki, hogy soha többé nem futhat , mivel a bal 
térdízületében nem maradt ízületi folyadék. Tamásnak a térdműtét sem 
hozta meg a várt javulást. 
Két hónappal az után, hogy megkezdte zz első doboz Bio-Glukozamin 

tablettát, levehettc a térdszorítót, és különösebb probléma nélkül tudott 
futni. 
„Ma már úgy érzem, teljesen rendbe jöttem. Ha nagyon megerőltetem a tér-

dem, akkor egy kicsit fáj, de ez említésre sem méltó" - mondja Tamás. 
A Bio-Glukozamin glukozamin-szulfátot tartalmaz, azaz egy természetes 

rákpáncél kivonatot, mely bizonyítottan hatással van a fájó ízületekre és 
az ízületi kopás (artrózis) más tüneteire. A készítmény hatása 8-12 heti 
folyamatos használat után érezhető. 

A Bio-Glukozamin, a glukozamin legjobb dokumentált hatással rendelkező 
formáját tartalmazza. A glukozamin más formái kevésbé aktívak, és nem 
biztosítanak hasonló eredményeket. 
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A Bio-Glukozamin + MSM masszázs-
krém ideális a fájó ízületeknek 
A hatóanyagok - a glukozamin-szulfat 
és az MSM (az ízületek egészségének 
fenntartásához szükséges kénvegyület) 
- közvetlenül a fájó ízületek felett 
bedörzsölve jótékony hatást fejtenek ki. 

Keresse az Arany 
Mozsárral jelölt 
termékeket a gyógy-
szertárakban és a gyógy-
növényboltokba n! 

Minőségi dán készítmény 
a Pharma Nordtól! 

Pha í a r m a N o r d 
Pharma Nord Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. 

Info-vonal: (1)239-2310 h-sz-p: 9-12 óráig 

http://www.tortenet.delmagyar.hu
http://www.mfb.hu

