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Időutazás a Délmagyarországgal: 2001, a változó koncepciók éve (92. rész) ^ 

Megtámadták az Egyesült Államokat 
Mintha valóban időgépben ülne az em-
ber e sorozat készítésekor. Ahogyan 
válogatás közben fölgyorsul az idő, 
ahogyan naponta követik egymást az 
évek, szemet szúrnak azok a tények, 
melyek máskor semlegessé olvadnak az 
időben. Például, hogy mily sokáig ma-
radnak megoldatlanul ügyek. A Hágié, 
a régi Hungáriáé vagy a Virágé. 

Az év elején még mindig zárva volt a Vi-
rág. A január 20-i DM azonban már biz-
tató fejleményekről számolhat be „Pes-
tiek viszik tovább a szegedi cukrászdát -
Kicsomagolják a Kis Virágot?" címmel. 

Virág, Hági és Mars tér 
Ahogyan a lap írja: „Csomagolópapí-

rok takarják el már hónapok óta a kí-
váncsiskodó tekintetek elől a szegedi Kis 
Virág portálját. A több mint egy éve be-
zárt cukrászda ügye máig sem oldódott 
meg megnyugtatóan. Tavaly október 
elején a régi tulajdonos, Szcrvánszky 
László egyetlen éjszaka alatt kipakolta 
az országos hírű vendéglátóhelyet, s 
több mint egyéves vesszőfutás után sem 
üzemel még Szeged védjegy értékű cuk-
rászdája. Most ismét úgy tűnik, felcsil-
lant a remény, hogy tavasszal újra Vi-
rág-süteményt ehessenek a városlakók." 

Ezzel szemben a február 6-i DM semmi 
biztatót nem tud mondani a Hági sorsá-
ról. „Csipkerózsika-álmát alussza a híres 
vendéglő - Meddig ül még átok a Hágin?" 
címmel arról ír a lap, hogy: „Az enyészeté 
lett mára Szeged egyik leghíresebb étter-
me, a Hági. Az elmúlt száz esztendőben 
pedig sörcsarnokként, majd vendéglő-
ként vált a város egyik szimbólumává. Az 
utoljára több mint két éve gazdát cserélt 
épületet és a kerthelyiséget csak az idő 
vasfoga rágja. Odabentről mára már el-
tűnt minden: a falakat borító híres Sző-
nyi-képek is kalapács alá kerültek, a halá-
szati relikviákat viszont a múzeum al-
győi raktára rejti. Egyelőre senki sem tud-
ja, két évvel a vásárlás után mi is a tulaj-
donosok valódi szándéka." 

Mint már sokadszor, ebben az évben is 
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95 EV- 95 NAPBAN ELBESZELVE 
Májusban volt 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. 

megírtuk, hogy most már végképp el-
kezdődik a Mars tér átalakítása. A feb-
ruár 28-i lapban ez áll: „Már idén ősszel 
megindulhat a szegedi Mars tér régen 
esedékes átalakítása Az élelmiszerpiac 
megmarad, a vásár kiköltözésével a 
buszpályaudvar a jelenleginél jóval na-
gyobb területet kap, a kereskedők bódé-
sikátorai helyébe esztétikus megjelené-
sű üzletsort építenek." 

Nos, majd talán az idén, 2005-ben... 

A bezárások éve 
Több minden is bezárt 2001-ben Sze-

geden. Például a képtár, amelynek utol-
só kiállításáról így írt a DM január 
22-én: „Megnyitójával ért véget az a ki-
állítás, amelyen a bezárásra ítélt Hor-
váth Mihály utcai Képtárban 120 szege-
di festőművész, grafikus, szobrász, fo-
tográfus, iparművész és építész műve 
lett volna látható. A tárlaton, miután a 
megyei közgyűlés arról döntött, hogy el-
adja a Képtárat, a városi önkormányzat 
pedig arról, hogy nem tárgyal a megvá-
sárlásról, a szegedi képzőművészek til-
takozásul leszedték alkotásaikat." 

És ebben az évben a konzervgyár is 
megadta magát sorsának. „Kétszázhar-
minc ember az utcán - Behavazott a 

A szegedi alkotók kivonultak Fotó: Karnak Csaba 

konzervgyárnak" szólnak a DM címei 
január 23-án. És a tudósítás: „Gyanútla-
nul mentek be tegnap az emberek a Sze-
gedi Konzervgyárba. A lehető legrosz-
szabb következett be: délután fél kettő-
kor bejelentették, hogy a gyár bezár. Fel-
mondóleveleket egyelőre 230-an kap-
tak, a maradék 20-30 embernek még 
lesz egy kis dolga a végleges leállással." 

Bajok vannak a Pick-nél is. A július 
17-i lap jelzésértékű információt közöl 

„Óriási Pick-üzletkötések a tegnapi tőzs-
dén - Bihari is eladta részvényeit" cím-
mel. Az írás szerint: „Tfegnap ebédidőben 
a Pick részvényeitől volt „hangos" a tőzs-
de, a nem igazán gyakran forgó papírokra 
óriási kötések születtek. A három húsz-
és harmincezer darab között mozgó adás-
vétel után 12 óra 58 perckor egy 190 ez-
res (658 millió forintos) kötés is történt... 
A brókerek emlékezete szerint az utolsó 
nagy kötés akkor volt, amikor a szegedi 

önkormányzat adott túl Pick-részvény-
csomagján. Hetvenhatezer darabon, 
nyolc és fél ezer forintos árfolyamon pon-
tosan 650 millió forintot kasszírozott. A 
tegnapi nagy üzletkötés összértéke szinte 
millióra megegyezett az önkormányzati 
eladással, csak most a töredékére csök-
kent árfolyam miatt 190 ezer darab rész-
vény kellett a 650 millióhoz." Az is el-
gondolkodtató volt, hogy Bihari Vilmos 
vezérigazgató is eladta részvényeit. 

Július 31-én robban végül a bomba. 
„Soproni sertés Szegeden" címmel arról 
számol be a lap, hogy: „Augusztus else-
jével leáll a Pick központi üzemének 
marhavágósora, ezután csak Sopronban 
vágnak. A sertéshús csontozását már 
korábban Ceglédre költöztette a társa-
ság, az állattartók pedig elkezdték félte-
ni megélhetésüket." 

Ledől t a World Trade C e n t e r 
Szeptember 11. a döbbenet napja volt: 

terrortámadás érte az Egyesült Államo-
kat. Ahogyan a DM fogalmaz: „Átütő 
erejű, szervezett, gondosan megtervezett 
és végrehajtott támadás érte tegnap az 
Amerikai Egyesült Államokat. A kiter-
jedt, számos fontos intézményt érintő 
akció már aligha fér bele a terrorizmus 
fogalmába. Nem véletlen, hogy számos 
politikus katonai akciónak nevezte az 
eseményeket. A támadást sokat a Pearl 
Harbour-i légicsapáshoz hasonlították. 

Helyi idő szerint 4 perccel 9 óra előtt 
(magyar idő szerint 14 óra 56 perckor] 
kezdődött New Yorkban. A Manhattan 
déli részén emelkedő Világkereskedelmi 
Központ iker-felhőkarcolójának egyik 
épületébe egy repülőgép csapódott be, tá-
tongó üreget hagyva az épület elülső ré-
szén. A folytatás 18 perc múlva, 15 óra 14 
perckor következett: egy újabb repülőgép, 
ráadásul egy 737-es találta el a másik to-
ronyépületet, amit a becsapódás nyomán 
hatalmas robbanás rázott meg. Ekkor 
már nyilvánvalóvá vált, hogy szándékos, 
előre megfontolt támadásról van szó." 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 
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