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Népirtássá fajult a boszniai háború 

95 ÉV - 95 NAPBAN ELBESZÉLVE 
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. 

Kárpótlási földárverésen Fotó: Gyenes Kálmán 

Sok minden foglalkoztatta a szege-
dieket ebben az évben. A növekvő árak 
és munkanélküliség, a kárpótlás vagy a 
vezető kormánypártban, az MDF-ben 
Csurka által kirobbantott belháború 
éppúgy, mint a szomszédságunkban 
dúló, immár népirtássá fajuló tragikus 
polgárháború. 

Boszniában mind tragikusabbá vált a 
helyzet az eszkalálódó háború miatt. Hi-
ába volt minden tárgyalás és közvetítés, a 
szerb csapatok az erősebb pozíciójában 
úgy érezték, képesek a számukra kedvező 
végkifejletet kicsikarni. A halál békéjét. 

„Ha bombáznak, 
visszavágunk" 

A január 27-i DM címoldalán ad hírt 
arról, hogy a franciák a Clemenceau re-
pülőgéphordozót az Adriára vezényel-
ték. A flottaalakulat nem került a nem-
zetközi erők parancsnoksága alá. Fel-
adata az, hogy szükség esetén segítséget 
nyújthasson a Boszniában állomásozó 
francia békefenntartóknak. 

A háború kiterjedése és mind kegyet-
lenebbé válása miatt egyre többször föl-
vetődött, hogy intenzív bombázással 
kell kikényszeríteni a fegyverszünetet. A 
DM január 27-i száma arról is ír, hogy 
„Ha a nyugati országok beavatkozásra 
szánják el magukat, Jugoszlávia Bécs, 
Zágráb és Berlin elleni rakétatámadás-
sal fog válaszolni - idézte a jugoszláv 
hadseregben gyakran hallható kijelen-
tést a Nin című belgrádi hetilap. Szerin-
te ez az állítás talán nem teljesen alapta-
lan, ha figyelembe veszik például Zivota 
Panic tábornok, vezérkari főnök sajtó-
nyilatkozatait." 

Árak és munkanélküliség 
Az élelmiszerárakra rakódó áfa miatt 

minden drágult. A január 5-i DM erről 
így ír „Az áfa keserves ára" címmel: 
„Mindennapi kenyerünket is drágábban 
esszük. Hivatalosan 6 százalékos áfa 
terheli, a vásárló mégis úgy érzi, többet 

ad érte, mint az a bizonyos 6 százalék. 
Nemcsak úgy érzi, valójában így is van. 
A Szeged Nagyáruházban az egykilós fe-
hér kenyér eddig 33 forintba került, 
most 40-ért adják. Makón ugyanez a ke-
nyér 34-ről 44 forintra emelkedik." 

A maihoz viszonyítva olcsónak tűnő 
árakat akkoriban mindenki drasztiku-
san magasnak érezte. Érthetően, hiszen 
- ahogyan a január 27-i lap címe szól: 

Minimálbér: 9 ezer forint. A kormány-
döntésről szóló hír azért is érdekes, mert 
Szegedet közvetlenül is érinti. „Állami 
tulajdonban szándékoznak tartani, s a 
koncessziós törvény alapján működtet-
ni a debreceni (nyíregyházi), a szegedi, a 
.pécs-pogányi és a sármelléki (szombat-
helyi) állomásokat. Ezeket a későbbiek-
ben körzeti - tehát bel- és külföldi for-
galmat egyaránt lebonyolító - repülőte-

rekké kívánják fejleszteni." - írja a lap, 
majd így folytatja: „Az Érdekegyeztető 
Tanácsban született megállapodással: a 
minimális bér február elsejétől történő 
9000 forintra emelésével is foglalkozott 
ülésén a kabinet." 

Gyorsan nőtt a munkanélküliség is. 
Ahogyan a DM beszámol róla: „A nyil-
vántartott munkanélküliek száma az el-
múlt év végén elérte a 663 ezer 27-et -
tájékoztatta az MTI-t kedden a most el-
készített végleges összesítés alapján az 
Országos Munkaügyi Központ." 

Közben a vezető kormánypártban is 
megkezdődött a polgárháború. Antall 
József Csurka Istvánnal vívta kemény 
csatáit. így ír erről Vihar előtt? című-
jegyzetében Darvasi László a DM január 
21-i számában: „Csurka nem más mint 
az MDF rossz álma, ösztönszinje, hatal-
mi, varázslói igényeket bejelentő Kali-
bánja. Prosperó - volt, aki volt - már 
mehet. Függöny. Szóval az ember meg-
ijedhet a rossz álmaitól, de másra nem 
ruházhatja át őket. Igazából nem is 
akarja. Az állam is, a rossz álom is én 
vagyok. Úgy ám, de meddig? Csurka 
ereje, hatása abban rejlett, hogy azt is ki 
merte mondani, amire a rendszeren be-
lül csak gondolni volt szabad. Csakhogy 

ez nem radikalizmus volt, hanem írói 
képességekkel feltupírozott ösztönsze-
rűség. Csurka azt is kimondta, ami 
máskülönben naponta kiböffen a ma-
gyar családfők esti kártyapartijai köz-
ben, vagy odagőzöl a sörfoltos kocsma-
terítők fölé, vagy belekerül valami röpke 
utcai szitokszóba. Ezért roppant tragi-
kus, és veszélyes, ha az érzelmeket leg-
inkább manipulálni és kisajátítani ké-
pes politikai ösztönszféra hatalmi té-
nyezőként jelenik meg. Ha úgy tetszik, 
Csurka esztétikai szintre „emelte" a li-
berálozást, kommunistázást, zsidózást, 
miközben a „felettes én" sápadtan és 
szótlanul asszisztált." 

Földek és tornádó 
A kárpótlási folyamatban ekkoriban 

zajlottak a - sokszor visszás - földárveré-
sek. Ezek egyikéről így tudósít a január 
9-i DM: „A kárpótlási földárverések 
egyikén, tegnap a szegedi Felszabadulás 
Tsz. földjére lehetett hcitálni. A délelőtt 
kilenc órai kezdésre szép számban össze-
sereglettek az alsóvárosi művelődési 
házba. Bíró Sándor árverési biztos két 
nagyobb, 40-50 hektáros szántót, vala-
mint kisebb földrészeket, főként legelőt 
ajánlott azoknak, akik itt kívánták elköl-
teni jegyeiket, vagy azok egyrészét. A tö-
megből 21-en költöztek az első két sor-
ba, mint vevőjelöltek. Az 50 hektáros, 
sándorfalvi út melletti tábla megosztását 
profi módon elvégezték az érintettek, 
méghozzá úgy, hogy az 500 forintos licit-
árral összestimmelt az aranykorona is." 

És a szegedi nyárra is jutott egy keser-
ves szenzáció: iszonyú vihar söpört vé-
gig a városon. Ahogyan a június 14-i lap 
beszámol róla: „Emberemlékezet óta 
nem volt Szegeden ehhez hasonló. A 
szombat esti fél óráig tomboló orkán 
erejű szél 160 kilométeres sebességgel 
söpört végig Csongrád megyében, de a 
legnagyobb károkat Szegeden és környé-
kén okozta." A Széchenyi teret beborí-
tották a kidőlt, széttépett platánok. 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

XI. SZEGEDI BORFESZTIVÁL 
Széchenyi tér, május 18-22. 
5 nap borunnep - 60 borászat, pincészet, 

25 színpadi program 
Megnyi tó május 1 8 . 1 8 : 0 0 

SZEGED NAPI KONCERTEK, 
CITROÉNvJUVENTUS KARAVAN 

Móra Park, május 20-22. 
UMtQUE május 20. , 2 0 : 3 0 

LADÁPJYBENE 27 május 21 . . 18 :00 
R-GO május 21 . , 2 0 : 0 0 

TŰZIJÁTÉK május 21 . , 2 1 : 0 0 
BIKINI május 22 . , 2 1 : 0 0 

VI. HÍDIVÁSÁR 
Belvárosi Híd, Híd utca 
május 21-22. 
Világzene, utcaszínház, táncház, 
vásári komédiások és bohócok, 
gólyalábasok, régi mesterségek 
Gólyalábas felvonulás a Ougonics térről, iúvós-
majoret tes felvonulás a Városháza elól 
(május 21 . , 9 : 4 5 ) 

n e m z e t i s e g i f o l k l o r t a l a l k o z o 

Dugonics tér, május 21., 16:00 
Szerb, örmény, horvát, német, gorog, szlovák, 
lengyel, ukrán kultúrák színpadi bemutatkozása 

Keresse a Szeged Napja Ünnepségsorozat programfüzetét az utcai terjesztőknél, vagy 
látogasson el a www szegedvaros.hu/szegednapja weboldalra. 

A programokhoz jó szórakozást kiván 
a szervező Szegedi Városkép Kft. 
lel .: (62) 471-397 
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Most kaphat 
az alkalmon! 
A T-Mobile ismét egy különleges készüléket kínál ügyfeleinek 
a Kapcsolat Aranykártya Program keretén belül. A beépitett 
kamerával és Bluetooth technikával rendelkező Motorola V547 

a gyors adatátvitelt lehetővé tevő EDGE rendszerben is működik. 
A különleges készüléket akár már 0 forintért elviheti. A részletek-
ről érdeklődjön a T-Mobile szaküzleteiben! 

K.A.P 
Kapcsolat Aranykártya Program 

Az ajánlat 2005. ápnlis 25461 a készlet ereiéig vagy visszavonásig érvényes. 
A készülék csak a T-Mobile Magyarország Rt. előfizetői kártyáiéval használható. 
További részletek az üzletekben és a prograrnszabélyzatban. Információ 1230 
(a T-Mobile Magyarország Rt. hálózatából díjmentesenhívható), 06-1/265-9210 

Új előfizetéssel 
vagy készülékváltással 

kezdőrészlettel, 
12 havi kamat-
mentes részletre. 

Motorola V547 

• beépített kamera 

• EDGE-képes 

• Bluetooth 

• MMS képes 

West-Szeg 2001 Kft. 
6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. 
Telefon: 62/420-594, 30/9527-165 
E-mail: uiwesi!iail#t-email.hu 
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