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Időutazás a Délmagyarországgal: 1991, a Varsói Szerződéstől az esti pornóig (82. rész) 

Jugoszláviában kitört a polgárháború 
Ebben az évben szűnt meg a Varsói 
Szerződés. És ha már rendszerváltás, 
az egyik szegedi kábeltévén megjelent 
az esti pornófilm. Munkatársunk 
Csernobilban járt, szomszédunkban 
pedig megkezdődött a Jugoszlávia szét-
hullásához vezető polgárháború. 

Akkoriban meglepő hírt közölt a DM ja-
nuár 16-i száma Éjfélkor indult útjára a 
gyönyör címmel. A szöveg szerint: „Aki 
az idei esztendő első keddjén amolyan 
pótszilvesztert tartott, és éjfélkor az 
amerikai MTV zenei műsorával igyeke-
zett múlatni az időt, bizony furcsa kép-
sorokra, különös hangokra kaphatta fel 
a fejét. Éjfélkor útjára indult a gyönyör: a 
késői órában ugyanis pornófilmet vetí-
tett a csatornát működtető TKTV. Sót 
reklámozta is, ezentúl minden hónap 
első péntek éjszakáján a szexfilmek sze-
relmeseinek igyekszik majd a kedvébe 
járni." 

VSZ és háború 
Két egymást követő júliusi napon je-

lennek meg a DM-ben az év hírei. 2-án 
arról tudósít a lap, hogy megszűnt a Var-
sói Szerződés, 3-án pedig a balkáni há-
ború kitöréséről. 

Vége a Szerződésnek címmel olvasha-
tó a következő: „A Varsói Szerződés egy-
kori tagállamai tegnap Prágában aláírták 
az 1955. május 14-én Varsóban megkö-
tött barátsági, együttműködési és köl-
csönös segítségnyújtási szerződés, vala-
mint e szerződés érvényességének meg-
hosszabbításáról szóló, 1985. április 
26-án kelt dokumentum hatályának 
megszüntetéséről szóló jegyzőkönyvet." 

Másnap pedig beütött a katasztrófa. 
„Tankok és Kalasnyikovok - A jugoszláv 
szövetségi hadsereg átvette az ellenőr-
zést az egész légtér felett - Szlovén tájé-
koztatási minisztérium közlés szerint a 
harcoknak mindkét oldalon számos ál-
dozata van" szólnak a DM címei, majd a 
tudósítás: „A helyszínről érkező beszá-
molók szerint tegnapra minden eddigi-
nél súlyosabb háborús helyzet alakult ki 
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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 írásaibél. 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. 

Szlovéniában. A köztársaság területén 
több helyütt már hajnalban heves har-
cok dúltak, miközben a szövetségi légi-
erő három hullámban is bombatámadá-
sokat intézett a szlovéniai célpontok el-
len." 

Július 4-én már arról szól a hír, hogy a 
Jugoszláv szövetési haderő páncélos 
hadoszlopot irányított Horvátország te-
rületére, főként a szerbek által is lakott 
vidékekre. Július 6-án pedig arról szá-
mol be a lap, hogy a harcok átterjedtek 
Horvátországra is. Ahogyan a DM írja: 
„Heves összecsapások voltak tegnap 
délelőtt Eszék közelében horvát rend-
őrök és szerb fegyveresek között. A belg-
rádi rádió jelentése szerint a horvát 
rendőrök az Eszék közelében fekvő Té-
nyé faluban támadtak rá a szerbekre." 

Július 12-én jelent meg a hír „Bosznia 
is hátat fordít" címmel, hogy „ Alia Ized-
begovics boszniai elnök a köztársasági 
parlament szerda este tartott ülésén ki-
jelentette, hogy Bosznia-Hercegovina 
sem marad meg Jugoszláviában, ha 
Szlovénia és Horvátország kiválik. A 
képviselők törvényellenesnek minősí-
tették a köztársaság területén foganato-
sított szövetségi mozgósítási intézkedé-
seket, mert azokról nem értesítették a 

Farkas Helga sosem került elő 

bosznia-hercegovinai védelmi miniszté-
riumot. 

Azaz kialakultak a sok évig tartó véres 
polgárháború frontjai, felgördülhetett a 
függöny. 

Farkas Helga esete 
Évekig tartotta lázban a közvéleményt 

Farkas Helga elrablásának története. A 
lányról, aki soha többé nem került meg, 
így ír az augusztus 7- DM: „A 18 éves 
szegedi Farkas Helgának nyoma veszett. 
Kocsija, mellyel június 27-én este Oros-
házáról Szegedre indult, s az 500 ezer 
márkát követelő suttogó telefonhang 
volt az az első két nyom, amelyen a nyo-
mozók a rejtély felderítésébe kezdtek. A 
gépkocsit nem Farkas Helga vezette oda, 
ahol megtalálták. Erre utalnak azok az 
ujjlenyomatok és hajszálak, amelyeket a 
tűzpiros kétszemélyes luxuskocsiban 
találtak. Az út mentén alapos kutatást 
végeztek, ötezer rendőrségi segélykérő 
felhívást postáztak Orosházától Vásár-
helyen át Szegedig." 

És ebben az évben került nyilvános-
ságra az első nagyobb klinikai műhiba 
is. Ahogyan a lap augusztus 24-én Oxi-
gén helyett altatógáz című írásában be-
számol róla: „A 61 éves tótkomlósi férfit 
a SZOTE új klinikáján agydaganattal 
műtötték. Az operációt követően állapo-
ta rosszabbodott, s így a kezelőorvosok 
úgy döntöttek, angiográfiás - érfestéses 
- vizsgálattal próbálják megnézni az ál-
lapotrosszabbodás okát. A férfi a vizsgá-
lat közben mind rosszabbul lett, s ezért 
az aneszteziológus úgy ítélte meg, oxi-

génre van szüksége. A doktornő a fali 
oxigéncsatlakoztatóról lélegeztette a be-
teget. A férfi vére sötétedett, bőre deré-
kig szürke lett. Minden jel arra utalt, baj 
van az oxigenizációval. Az anesztezioló-
gus doktornő, dr Rotyis Mária lekapta a 
lélegeztetőt a beteg szájáról, és a magáé-
hoz emelte. Amikor a belélegzett gáztól 
szédülni kezdett, már sejtette, fatális té-
vedés történt." 

Mint kiderül, szerelési hiba miatt az 
oxigén feliratú csatlakozóból altatógáz, 
az altatógáz jelzésű csatlakozóból oxi-
gén jött. „A súlyos mulasztás felfedezé-
sét - akaratán kívül is - „segítő" beteg 
két héttel az eset után meghalt. Az or-
vosszakértői vélemény szerint súlyos 
betegsége miatt. Halála nincs kapcsolat-
ban az angiográfiás laboratóriumban 
történtekkel. Orvosi mulasztás nem 
volt." - teszi még hozzá a lap. 

Csernobili anzix 
Kovács András kollégánk vette a bá-

torságot, és ellátogatott Csernobilba. 
Augusztus 31-i riportjában a következő-
ket írja: „Indulás előtt kapunk egy su-
gármérőt, a terhelés normális, 10-15 
mikorröntgen/óra. Átlépjük a tíz kilo-
méteres zónahatárt, s ahogy haladunk 
befelé, folyamatosan nő az érték. „Na itt 
van a mi szépségünk" - jegyzi meg kísé-
rőnk, amikor megpillantjuk a képekről 
már ismert, hírhedt szarkofágot. A digi-
tális műszer kijelzőjén egyre szaporáb-
ban ugrálnak a számok. A célegyenesbe 
fordulva már helyiértéket kell váltani, az 
új egység a milliröntgen. Szedi a „lábát" 
az autóbusz, s a tempótól a műszer sem 
akar elmaradni. Kísérőnk előzőleg ma-
ximálisan négy milliröntgent ígért, eb-
ből a szarkofág mellett végül 6,25 lett. 
Ez körülbelül ötszázszorosa annak, amit 
a kiindulási ponton mértünk." 

• 
Sorozatunk tegnapi részében betűhiba 

került egykori államfőnk nevébe. Ter-
mészetesen Tildy Zoltánról írtunk. 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 
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Május 1-15-ig lakásvásárlóink 

KONYHABÚTORT /í 
KAPNAK AJÁNDÉKBA!« 
Móravárosi, Veres ács u. 41. L 
szám alatt épülő térsasházi lakások |i 
szeptemberi beköltözéssel eladók. H 

m 
L I M I T Tanácsadó és Vagy önértékelő Kft. 

Szeged. Józsel A. sgt. 2.1/4.Tel.: 62/551-651 

További ajánlataink: *» 
w w w . l i m i t . h u 

Szegedre keresünk műszaki 
beállítottságú 18-35 év közötti 

férfiakat hosszú távra 
(hétfő, péntek, szombat, 
vasárnap) á ruházakba 

host 
munkakörbe . 

Feladat: értékesítés, adminisztráció. 

Feltétel: a jó kommunikációs készség. 

Sony: műszaki áruházakban szerzett 

értékesítői tapasztalat. 

Fényképes önéletrajzokat 

a hunka#lauritzen.hu e-mail címre várjuk. 
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Unilever Hungary is looking for 

a Factory Planner 
for the Riiszkc Factory Logistics department 

Requirements of the ideal candidate: 
college or University degree in economics 

high level of F.nglish and PC skills 
continuous improvement mindset, costumer orientation, system thinking 

dynamic, self assertive personality with ability to plan 
Main tosh of the position: 

weekly/daily production planning 
contact with F.uropcan IntcrafTiliatc Partners 

analysing production utilisation 

maitain planning system 
contact with factory production 

contact with marketing department 

a Material coordinator 
for the Rbsy-ke Factory Logistics department 

Requirements of the ideal candidate: 
college or University degree in economics 

high level of English and PC skills 
continuous improvement mindset, costumer orientation, system thinking 

dynamic, self assertive personality with ability to plan 
Main task of the position: 

organize orders and deliveries 
take part in implementation of new call off system 

daily communication with suppliers 
handle all documentation of local Purchasing 

Please send your CV in Hungarian and English language before the 20'h May 
Our address: Unilever Hungary, Riiszkc Factory — Zsu/.sa Ordbg 

6758 Riiszkc, Fclszabadulls u. 110. 
e-mail: zsuzsa.ordoghnc@unilcver.com 

Forrás Szálló 

-40%-50%-60% akció 
május 2-25- ig. 

Eredeti iráni kézi csomózású 
PERZSASZŐNYEGEK 

tavaszi végkiárusítása akár 
60% engedménnyel május 2-25- ig! 

Nyitva: h.-p.: 10—18-ig. 
Ff Információ: 20/385-3123 d 
f Honlap: http://axelero.hu/parszit t 
\ OTTHONI PRÓBALEHETŐSÉG^ 

cítíbank 
A Citibank Rt. 

direktértékesítési 
szervezetének bővítéséhez 

KÉPVISELŐ 
MUNKATÁRSAKAT 

keres személyikölcsön- és 
hitelkártya-területre. 

Békés megyébe. 

Az ideális pályázó: 
• egyéni vállalkozó vagy számlaképes, 
• magabiztosan tárgyal telefonon 

és személyesen. 
• kitartó, rugalmas, pozitív gondolkodású. 
• szegedi lakos. 

• .értékesítői vénája" van. 

Amit kínálunk: 
• egyéni munkabeosztás. 
• folyamatos szakmai képzések. 
• minőségi, piacvezető termékek. 

Jelentkezését e-mailben, 
illetve telefonon várjuk: 

ref.: HOSA 
telefon: (70) 384-8001, 

e-mail: 

edit.hegedusne.halasz@cltlgroup.com 

Amemberof citigroutST 
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A (AKCIÓNK 2005.0b.23-tót A KÉSZLET EREJÉIG TART) 

AZ /1MANDK SZAKÜZLETEIBEN SZEGEDEN 
A NAGYÁRUHÁZ EMELETÉN ÉS A SZEGED PLÁZÁBAN! 
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