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Minden megírt pályázat tovább fejlesztheti vállalkozását 

95 E V - 95 NAPBAN ELBESZELVE 
Májusban lesz 9 5 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló alkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olva-
sóinkat. 9 5 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. 

Időutazás a Délmagyarországgal: 1986, az átmeneti nyugalom éve (77. rész) 

GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV PROGRAM 

Bár a mélyben már érlelődnek a rend-
szerváltás fordulatához vezető válto-
zások, 1986 még átmeneti nyugalmat 
hozott. A DM figyelme is inkább a 
hétköznapok felé fordult. 

Azért meglehetősen sűrű hétköznapo-
kat produkált ez az esztendő. Többek 
közt egy példátlan erejű vihart, ami 
szinte letarolta a Széchenyi teret. 

Fák borította Széchenyi tér 
A DM augusztus 22-i száma így tudó-

sít a döbbenetes napról: „A szegediek jó 
ideje nem éltek át ilyen fergeteges - bár 
szerencsére rövid ideig tartó - égi hábo-
rút, mint amilyenben kedd este „szeren-
cséltetett,, bennünket a kiszámíthatat-
lan természet. A meteorológiai intézet 
szegedi állomásán 101,5 kilométer/óra 
sebességű szelet mértek és 35,2 millimé-
ter - borsó nagyságú jéggel is jövő - csa-
padékot. A kempingben pánikhangulat 
tört ki, ami teljesen érthető, hiszen a 
Napfény Szálló tetejét a szél erősen meg-
rongálta és így a jeges zivatar tusként zú-
dult a második emeleti szobákba. Cso-
dával határos, hogy tragédia nem történt 
akkor, amikor a vizesblokk bádogtetejét 
- mintegy papírszalvétát emelve fel a 
szél - repítette a sátrak közé. Szerencsére 
olyan területre dobta, ahol sem sátor, 
sem ember nem volt. Első becslésre: a 
kár félmillió forint körül mozog. A városi 
tanács egyik kéménye ledőlt, a padlástér-
be zuhant és csúnyán megrongálta az 
impozáns tanácsterem mennyezetét." 

A Széchenyi téri platánokról pedig ha-
talmas ágakat szaggatott le a vihar. A te-
ret három-öt méter magasságban elborí-
totta a vihar szülte, letört ágakból álló 
dzsungel. 

Mexikó és Hungaroring 
A sportban egy elkeserítő és egy ak-

kor mindenképpen lelkesítő fordulatot 
hozott az év. A brazilok nem oly régi le-
győzése után nagy reményekkel utazott 
a magyar fociválogatott a mexikói 
vb-re, ahol katasztrofális vereséget 

tó „kombinát" első bérlőjére, Kass Já-
nosra. Az 1885. március 25-i építési en-
gedély még „vigadó" céljára szólt. A Víz 
(1879) utáni újjáépítésben jeles szerepet 
vállaló Jiraszek Nándor és Kiausz Lipót 
saját telkén építette föl a palotát." 

Októben 4-én Színházunk lett... cím-
mel foglalkozik több oldalas összeállításá-
ban a DM a felújított nagyszínházzal. így 
ír a lap: „Valaha volt egy színházunk. So-
káig büszkén mutogattuk ismerőseink-
nek, vendégeinknek Helmer és Fellner 
épületét, amíg 1978 tavaszán a megko-
pott házban utoljára le nem le nem ment 
a függöny. Nyikorgó, billegő székek, ved-
lett bársonyok és aranyozás helyett ma-
radt akkor a Kisszínház, a moziból átala-
kított Zenés Színház, s a reménykedés, 
hogy egyszer talán, mégis lesz megújult 
háza a szegedi színjátszásnak. Évek tel-
tek, míg állni látszott minden a színház 
körül. Aztán pezsgőbb esztendők jöttek, 
gondokkal, emelkedő árakkal, újabb kéte-
lyekkel: vajon mikor lesz kész? És végül 
újra lett színházunk. Szép, tán a legszebb 
az országban, megújult pompájában." 

Meg kell adni, az építészek, Maár Már-
ton, Darvas Tamás és a tragikusan korán 
elhunyt Szekeres Mihály csodát alkottak, 
amelyre azóta is büszke lehet Szeged. 

Jócskán megváltozott ebben az évben 
a szalámigyár is. Ahogyan a DM írja: 
„Szeged egyik régi és híres gyára korsze-
rűbbé vált, mivel hamarosan befejező-
dik az a felújítás, a modernizálás, 
amelyre igen nagy összeget, kerek egy-
milliárd forintot költöttek. A központi 
gyárban már próbára fogták a sertésvá-
górendszert, de nincs már sok munka 
hátra (szerelés, burkolás) a marhavágó 
vonalnál sem." 

Mellesleg „Indóház tér: Érkezési oldal 
- Cajgból varrt szmoking?" címmel ele-
ve szkeptikusan foglalkozik a DM szep-
tember 29-i száma az Indóház tér és a 
nagyállomás sokadszor tervbe vett fel-
újításával. Nos, a megoldásra már csak 
19 évet kellet várnunk. 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

szenvedett a szovjetek-
től. Az okok vizsgálatáról 
így tudósít a lap július 
24-i száma: „A sokolda-
lú feltételek biztosítása 
ellenére a magyar váloga-
tott a három vb-mérkó-
zésen csak 2 pontot szer-
zett, 2:9-es gólaránnyal. 
Ezt a válogatott erőtlen, 
bátortalan, rossz játéka 
okozta, s ez nagy csaló-
dást okozott. Az MLSZ 
elnöksége szerint ennek 
okai a következők: A ma-
gyar labdarúgás helyzete, 
ezen belül a csapatok fel-
készültsége, a játékosok 
állóképessége, a küzdeni 
tudás alacsony foka, a 
mérkőzések többségének 
gyenge színvonala, a vég-
zett munkát és eredmé-
nyességet meghaladó er- Akkoriban marhákat is vágtak a Picknél, ma már 
kölcsi-anyagi e l i smerés se r t é s t s e m Fotó: Somogyi Károlyné 
lehetősége, nagy össze-
gek jogtalan megszerzésének lehetősé- taink, válogatottjaink nemzetközi sze-
ge, az elítélendő, esetenként törvény- replésére." 
sértő cselekedetek leplezése nem segíti, Annál is inkább örült azonban min-
ellenkezőleg, káros hatással van csapa- denki a Hungaroringnek, mert elkészül-

tében a nyitás lehetőségét látta azáltal, 
hogy Magyarország is bekerül a For-
ma-1 cirkuszba. Ahogyan a DM az au-
gusztus 11-i szám címlapján írja: 
„(Munkatársunk telexjelentése) - Elér-
kezett a nagy nap. Vasárnap reggel 7 óra-
kor már hosszú sorokban kígyóztak az 
emberek a Hungroringre. A főpróba 
szombaton kitűnően sikerült, hiszen 
100 ezer néző izgulhatta végig Sennáék 
száguldását a starthelyekért. Egyetlen 
fennakadás, rendezői hiba, időcsúszás 
sem zavarta a programot. A Magyar 
Nagydíj óriási vizsga számunkra, hi-
szen, a világon senki nem hitte el, hogy 
Magyarországon tíz hónap alatt elkészül 
egy olyan versenypálya, amelyet az eddi-
gi 15 mellett, máris a legjobbak közé so-
rolnak." 

Tisza, színház és szalámi 
Ebben az évben lett százéves a Tisza 

Szálló. Az évfordulót Péter László így 
köszöntötte a lapban: „Szeged tán legje-
lentősebb emlékhelye. Nevét nem a fo-
lyóról kapta, mint a szolnoki, hanem 
Tisza Kálmán miniszterelnökről. Ezt 
erőltette rá Kállay Albert főispán a szál-
lodát, éttermet és kávéházat magába 
foglaló, ma száz éve megnyíló vendéglá-

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében 2005-ben eddig 18 pályázatot hirdettünk meg, 
közel 50 milliárd forint keretösszeggel. Az elmúlt evi tapasztalatok alapján a pályázati felteteleket jelentősen 
egyszerűsítettük es a pályázók igényeihez igazítottuk. Ügyfélszolgálat: (06) 1 235 4444 

GAZDASÁGI IS KÖZLEKEDÉSI 
M I N I S Z T É R I U M www.lendulet.hu L e n d ü l e t b e h o z z u k e g y m á s t ! 
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