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DELMAi
LESZORÍTOTTA A KAMION
Totálkárosra törte egy sávot váltó
kamion a szegedi Bácskai Dániel
Smartját a Párizsi körúton.

f

AKI MEGITAT, V E L Ü N K V A N
Pultoslánynak állt munkatársunk: a Jazz
Kocsma standján árulta a bort a fesztivál
7. napján a szegedi Széchenyi téren.
6. oldal

1 0 0 É V E S A D É L M A G Y A R O R S Z Á G : CENTENÁRIUMI MELLÉKLETTEL ÉS SZUPERKONCERTTEL ÜNNEPLÜNK

Születésnapi üdvözlet az olvasónak

1910. május 22. - részlet a Délmagyarország első lapszámának címoldaláról.
SZEGED. Szerénytelennek tűnhetünk azzal, hogy ünnepi számunk első oldalán lefoglaljuk
az újság legelőkelőbb helyét
- magunknak. Reméljük, csak
első pillantásra. Tény, hogy ritkán adódik akkora horderejű
esemény a régióban, ami joggal foglalja el a lapfej alatti teljes hat hasábot. Nem mondjuk,
hogy ÍOO évenként ha egyszer,
mert azért ennél sűrűbben. De
ma, hogy a régió napilapja, a
Délmagyarország pont 100 esztendős lett, azt mondtuk: 100
évben egyszer talán lehet a lap
nyitótémája - önmaga.
Nem magunkat, a napilap

előállítóit ünnepeljük az első
oldalon. Hanem az olvasót.
Hogyan is érhetett volna meg
100 évet a szegedi napilap, ha
nem tartják el a szegediek,
meg a környékbeliek? Sehogyan.
A
Délmagyarország
nagyközönségének
érdeme,
hogy az országban ez az egyetlen vidéki napilap, amelyik
ennyire szépkorú. Mindenkori
tartalmát és küllemét zseniális
írástudók mellett robotos sajtómunkások formálták, olyan
értékes hagyományt teremtettek, ami tíz évtized alatt mindig biztos alap volt a megújulásokhoz. Ez a 100 év titka: ha-

gyománytisztelet és újítás pulzált, amelynek eredményeként újra és újra sikerült az olvasók társadalmát megajándékozni azzal az érzéssel, hogy a
Délmagyarország - a dél-magyarországiak újságja.
Készültünk a mai születésnapra. Mint látták, olvasták,
hetenkénti sorozatokban áttekintettük az újság évszázadát,
megkerestük és megszólaltattuk régi előfizetőinket és volt
kollégáinkat, nagynevű elődöktől idéztünk népszerű utolsó oldalunkon szép, tanulságos, kritikus, bölcsen eligazító
vagy bölcsen hezitáló monda-

tokat. Születésnapi koncertet
szerveztünk, és szívből reméljük, ma este jól érzik majd magukat a szegedi Dóm téren
Ákos, a Tankcsapda és a Magna
Cum Laude monstre produkcióján. Legvégül mai, ünnepi számunkban a lap múltjáról és jelenéről egyszerre igyekeztünk
áttekintő, információgazdag és
- mit tagadjuk - érzelmes képet formázni. Odaadással és
sok munkával hoztuk létre 20
oldalas mellékletünket: születésnapi ajándékunkat a lapot
100 évig éltető előfizetőknek,
vásárlóknak. További jó olvasást kívánunk mindnyájuknak!

2010. május 21. - készül az ünnepi lapszám. FOTÓK: FRANK YVETTE

Városnap: Áradás miatt lezárják a rakpartot
királyszobrot
avattak
SZEGED. Felavatták tegnap a
szegedi Széchenyi téren IV. Béla király monumentális lovas
szobrát. Ettől az Árpád-házi
uralkodótól kapta Szeged a szabad királyi város rangot
1247-ben, s a városalapítóra emlékeznek évente május 21-én,
Szeged napján. Sok más ünnepi esemény mellett díszközgyűlést tartanak, ahol kitüntetéseket adnak át a közösségért végzett munkáért. A tegnapi városnapon Szeged új díszpolgára,
Blazovich László történészprofesszor vehette át az elismerését Botka László polgármestertől. Az ünnepséget az új, monumentális Széchenyi téri szobor
szomszédságában, a szabadban tervezték megtartani, de az
égiek másképp döntöttek: a zivatar elől a népes vendégsereg
- köztük a testvérvárosok küldöttei - a városházi díszteremben talált menedéket,
A szobrot Botka László polgármester (balról) és Szeged új díszpolgára,
Blazovich László (mellette) avatta fel. FOTÓ: KARNOK CSABA

írásaink az 5., a 7. oldalon
és a Sziesztában

SZEGED. Ma hajnalban lezárják a
szegedi Huszár Mátyás rakpartot. Az áradó folyó este önti el az
utat, amelyen várhatóan két hétig biztosan nem lehet közlekedni. A Sajón, a Hernádon és a
Zagyván levonulóban van az ár,
a Tisza vízszintje azonban a
vártnál gyorsabban emelkedik.
Borsodban még mindig tart az

árvízi védekezés. Dusnokpusztán a megyénkből oda vezényelt
3 tűzoltó és polgári védelmi raj
nem sokat pihenhet. Ördög István őrnagy azt mondta, a helyi
művelődési házban vagy a
sportcsarnokban pihentek csak
néhány órát, többre nincs idő. A
tapasztalt tiszt több helyen is
részt vett már árvízi védekezés-

ben, de most meglepte, milyen

erővel pusztítanak ezek a kis patakok. Az Atikövizig 78 embere
Ócsanáloson vigyáz a gátra, a
Hernád és a Vadász-patak torkolatánál. A töltés átázott, sok a fakadóvíz. Egy másik csoport Edelényben pakolja a homokzsákokat. Házakat bástyáznak körbe.

További információk a 3. oldalon

Szeged-Cambridge evezősregatta: megjöttek az angolok

Megérkezett Szegedre a cambridge-i evezősregatta. Az angol testvérváros csapata tegnap délután - ahogy
Frank Yvette fotóján látható - már vízre is szállt a Tiszán, ahol ma 10.35-től a városok, 11.35-től pedig az egyetemek
csapatai mérik össze tudásukat. Az angolok kormányosa az a Rebecca Dawbiggin lesz, aki tavaly részt vett a sportág
legnagyobb hagyománnyal rendelkező eseményén, az oxfordiak elleni összecsapáson. Bővebben a 23. oldalon
••• • - v t .
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A Varga Mihály vezette gazdasági
tényfeltáró bizottság június első
hetében hozza nyilvánosságra az
első részjelentését; erről a bizottság elnöke számolt be sajtótájékoztatóján. A Miniszterelnökség
teendő államtitkára szerint csak a
héten 170 milliárd forintnyi
„csontváz" esett ki a szekrényből. Varga Mihály a konkrét
ügyekről szólva kiemelte a Malév
60 milliárd forintos nem várt követelésállományát, a Vértesi Erőmű 37-40 milliárd forintos követelésállományát. a „munka világát" érintő kiadásoknál tátongó
70 milliárd forintos lyukat.
A Pénzügyminisztérium szerint a
fideszes Varga Mihály és gazdasági tényfeltáró bizottsága folyamatosan olyan „csontvázakat"
tár fel, amelyekről a kormány
már részletes tájékoztatást adott.

Az árvízi védekezésben részt
vevő központi szervek összesen 2,1 milliárd forintos előleget igényeltek eddigi költségeik fedezésére - közölte Kóthay
László, az ügyvezető kormány
vízügyi szakállamtitkára.
MAGYARORSZÁG
MTI
Az igénylés csütörtökön érkezett meg a Pénzügyminisztériumba, a pénzt a költségvetés
általános tartalékából biztosítják - mondta a szakállamtitkár, hozzátéve, hogy a végső
szót Bajnai Gordon ügyvezető
miniszterelnök mondja ki.

Wieszt-iigy: a Fidesz
szerint Molnár is bűnös
A Fidesz szerint Molnár Gyula,
Újbuda szocialista polgármestere
„Wieszt János tettestársául szegődött", bűnt pártolt, hiszen
megpróbálta megakadályozni,
hogy nyilvánosságra kerüljön az
információ. Az Index csütörtökön
számolt be arról, hogy a Fidesz
XI. kerületi szervezete szerint Wieszt János kétmillió forint csúszópénzt fogadott el, amelyet
egy titokban készített videofelvétel tanúsít.
Az ügy fejleménye, hogy Molnár
Gyula polgármester felkérte Wieszt Jánost, hogy ügye tisztázásáig függessze fel tagságát az
önkormányzat vagyongazdálkodási bizottságában. A Honvédelmi Minisztérium pedig közös
megegyezéssel szerződést bontott Wieszttel. Bocskai István
szóvivő elmondta: hogy három
hónappal ezelőtt kötöttek szerződést Wieszt Jánossal, aki a HM
Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél gazdasági
igazgatói posztot töltött be. Gyanúba keveredett emberek nem
lehetnek a HM közelében - tette
hozzá.

Az MSZP még nem döntött
Az MSZP-frakció még nem döntött, miként szavaz a nemzeti
összetartozás melletti tanúságtételről, illetve magyar állampolgárságról szóló fideszes előterjesztésekről. Az MTI úgy tudja,
hogy a frakció többsége egyetért
a kettős állampolgárságról szóló
törvényjavaslat jelenlegi formájával, de fontosnak tartják, hogy a
kettős állampolgárság nem jár
szavazati joggal.

Emberrablás

Elraboltak egy vietnami állampolgárságú házaspárt Budapesten egy parkolóból még kedd
este - jelentette a rendőrség
tegnap. A házaspár azóta nem
adott életjelet magáról, (mti)

pénzváltó

Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel : 62/319 347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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Kétmilliárdos előleg
a védekezéshez

Vai^a: „170 milliárd
forintnyi csontváz"

1 egységre
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2010.05.21.
Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.
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A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelnji és Vízügyi Igazgatóság munkatársai tisztítják a Tarján-pataki víztározó partját a Nógrád megyei Bátonyterenye közelében, miután a tározó környékén a patak áradása miatt nagy mennyiségű kommunális hulladék és döglött hal halmozódott
fel. Az igazgatóság harmadfokú vízminőségi védelmi készültséget rendelt el a területen. MTI-FOTÓ: KOMKA PÉTER

Döntöttek arról is, hogy
munkacsoportot hoznak létre,
amely egységes eljárásrend szerint méri fel a károkat az ár-, illetve belvízzel sújtott településeken - mondta Kóthay László.
Hangsúlyozta, hogy az ügyvezető kormány hivatali ideje alatt
csak a kárfelmérés kezdődik el
és reményeik szerint be is fejeződik, a kártalanításról, helyreállításról, újjáépítésről már a
következő kormány dönt.

Az aktuális árvízi helyzetet ismertetve a szakember közölte,
hogy a Sajó, a Hernád és a Bódva
felső szakasza apad, azonban az
alsó szakaszokon nincs változás.
Összesen országszerte 1614
kilométer hosszon tartanak fenn
védelmi készültséget, ebből 130
kilométeren rendkívüli készültségi fokozat van érvényben.
Váradi József, a Vízügyi és
Környezetvédelmi
Központi
Igazgatóság főigazgatója elmondta, hogy a tározók még
mindig veszélyben vannak, je-

BUDAPEST
MTI

A főügyészség szóvivőjének
közlése szerint a hűtlen keze-

lés büntette miatt a BKV-val
összefüggésben indult nyomozást a BRFK a héten a Fővárosi
Főügyészséghez tette át, mert
az ügyben „olyan korrupciós
bűncselekmény gyanúja merült fel, amelynek a nyomozását a büntetőeljárási törvény
szerint kizárólag az ügyészség
végezheti".
Ezután a Legfőbb Ügyészség úgy döntött, hogy az ügyészi nyomozást a Központi Nyo-

mozó Főügyészség hatáskörébe utalja.
Az MTI úgy tudja: a büntetőeljárási törvénynek arra a paszszusára hivatkozva került át a
BKV-ügy nyomozása az ügyészségre, amely kimondja, hogy
kizárólag az ügyészség jogosult
nyomozni a vezető beosztású
vagy a fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott más hivatalos személy által elkövetett
vesztegetés miatt.
k h h h i l

Parlament: napirenden a három csapás
BUDAPEST
MTI

Nem lehet eltérően szabályozni a
nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák bűneinek tagadását - mondta a fideszes Balsai
István a büntető törvénykönyv
(Btk.) módosításáról szóló javaslat expozéjában tegnap az Országgyűlésben. Közölte: az indítvány - amelyet rajta kívül a fideszes Kása Lajos, Lázár János és a
kereszténydemokrata Rubovszky
György jegyez - négy ponton javasolja a Btk. módosítását.
Helyreállítja a középmértékes
büntetést azzal, hogy kimondja:
határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabásakor a büntetési
tétel középmértéke az irányadó. A
javaslat értelmében a középmér-

téket úgy kell megállapítani, hogy
a büntetési tétel alsó határához
hozzáadják a felső és az alsó határ
közötti különbözet felét. Azaz például a 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható cselekményeknél a büntetésnek az 5 évből
kell kiindulnia - mondta.
A Btk. módosítására irányuló javaslat azt is tartalmazza,
hogy az erőszakos, többszörös
visszaesők esetében az ezt a
minősítést megalapozó, személy elleni erőszakos bűncselekmény újbóli elkövetésekor
a büntetési tétel felső határát a
kétszeresére kell emelni.
A „három csapás" lényege,
hogy aki háromszor követ el
erőszakos, személy elleni bűncselekményt, az a harmadik
esetben a büntetési tétel maximumának a kétszeresét kapja.

s ha ez meghaladja a 20 évet,
akkor ténylegesen életfogytig
tartó szabadságvesztést kell kiszabnia a bírónak.
A fideszes politikus elmondta: javaslatuk megteremtené a
közoktatásban dolgozó pedagógusok és alkalmazottak fokozott
büntetőjogi védelmét is, mivel
az indítvány szigorúbban büntetné a sérelmükre elkövetett
erőszakos bűncselekményeket.
Szerinte ezt az indokolja, hogy
az utóbbi időben a diákok és a
szülők részéről egyre többen követtek el erőszakos cselekményeket a tanárok ellen.
A negyedik javaslat szerint a
nemzetiszocialista és a kommunista rezsimek bűneinek nyilvános tagadását egyformán három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné.

Jövő héten vita a kormányprogramról
BUDAPEST. Jövő hét kedden
kezdődik a parlament plenáris
ülésén a kormányprogram vitája, amely szerda délutánig

tart - közölte Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője a házbizottság tegnapi ülése után újságírókkal. Tájékoztatása sze-

rint a miniszterjelöltek meghallgatása is megkezdődik jövő kedden és pénteken ér véget. (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a május 21-i kenószámok:
5, 7, 9,12,18, 28, 33,43,49, 50, 53, 56, 57, 58, 60, 66, 69,73, 74,77.

Az árvízzel kapcsolatban elmondta továbbá, hogy ÉszakMagyarországon
több
mint
húszezer állatot kell beoltani
lépfene ellen, az árhullám levonulása után pedig három állattartó telepet kell fertőtleníteni
és 153 ezer állati tetemet kell eltakarítani.

Vis maiorként ismerik et a kárt. Az elmúlt időszak viharai, heves
esőzési miatt országosan több tízezer hektár termőföld került víz alá,
ezek a káresemények vis maiorként ismerhetők el, amennyiben a termelő
bejelenti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH) - közölte
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) tegnap. Ez alapján az
érintettek mentesíthetőek az egyes jogcímekhez kapcsolódó kötelezettségek elmulasztásából fakadó szankdók, illetve levonások alól - hangsúlyozza a közlemény. A vis maior bejelentést elektronikusan lehet benyújtani - az egységes kérelem benyújtásához hasonlóan - az ügyfélkapun
keresztül. A vis maior bejelentést attól az időponttól számítva tíz munkanapon belül kell benyújtania a termelőnek, amikortól abba a helyzetbe
kerül, hogy képessé válik erre. Belvíz, árvíz és szélvihar esetén a megyei
MGSZH földművelésügyi igazgatóságainak igazolása is szükséges a bejelentéshez, melyet papíralapon kell eljuttatni az MVH-hoz.

BKV: az ügyészség nyomoz tovább Ujabb volt
A Központi Nyomozó Főügyészség nyomoz tovább a BKV-ügyben - tudta meg az MTI Fazekas Gézától, a főügyészség szóvivőjétől. Az MTI úgy tudja,
vesztegetés miatt került át az
ügy az ügyészségre.

lentősen megterheltek. A szakember közölte, a vízzel elárasztott területeken számítani kell
szúnyoginvázióra, az irtásra már
most fel kell készülni az érintett
térségeknek, településeknek.

képviselőt
gyanúsítanak
BUDAPEST. Újabb volt szocialista képviselőt gyanúsítottak meg
Hunvald-ügyben: Szabó Zoltánt
tettestársként, folytatólagosan
elkövetett, nagy értékű csalással
gyanúsítják önkormányzati ingyentelefonja miatt - értesült
tegnap a Népszabadság online
(NOL). A Népszabadság ügyészséghez közeli forrásokból úgy
tudja: Szabó Zoltán szocialista
politikus két nappal azután kapott gyanúsítotti idézést, hogy
megszűnt országgyűlési képviselősége és mentelmi joga. A napilap internetes oldalán azt közölte: az ügyészség szerint Szabó részese volt a Hunvald-ügyben a visszaéléseknek, mégpedig azzal, hogy a kerületi önkormányzat közpénzen ingyen mobiltelefont adott a képviselőnek
és fizette annak számláit.
Szabó Zoltán tegnap azt közölte: nem lepte meg a gyanúsítás, de furcsállja, miért ilyen
„nyakatekert módon" indítottak
ellene eljárást. A volt országgyűlési képviselő közölte: jövő
csütörtökre idézték be az
ügyészségre.

Mesterséges sejt
USA. A mesterséges élet előállításán fáradozó amerikai tudósok egy kiürített baktérium felhasználásával létrehozták az első olyan élő sejtet, amely ember
alkotta DNS-sel rendelkezik - jelentették be Washingtonban. A
kutatók azt remélik, hogy a lecsupaszított baktériumokból kereskedelmi és tudományos célokra hasznosítható mikrobákat
tudnak majd előállítani, (mti)

KÜLFÖLD
Fico: „Időzített bomba"

SZLOVÁKIA. A kettős állampolgárságról szóló törvény
olyan, mint egy időzített bomba - mondta a szlovák miniszterelnök az osztrák Kuriernak adott interjújában. Szlovákia és Magyarország viszonya
nagyon érzékeny - jelentette
ki Róbert Fico. Úgy vélekedett, hogy Orbán Viktor megpróbál gazdasági és szociális
intézkedések helyett „politikát" felkínálni a magyaroknak.
Szlovákiában sokkal jobb a
helyzet, ezért „"megpróbálják
Magyarországhoz kötni a magyar származású szlovák állampolgárokat". Ez nagyon veszélyes Európa és a térség
számára - nyilatkozta a szlovák kormányfő.

Szöul megfontolt
választ ad
ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREA. Szöul
„megfontolt" választ fog adni
arra, hogy Észak-Korea március végén elsüllyesztette Cshonan nevű hadihajóját - közölte tegnap Ri Mjong Bak
dél-koreai elnök az ország
nemzetbiztonsági tanácsának
rendkívüli ülése után. Az államfő „katonai provokációnak" nevezte az esetet, amely
szerinte sérti az ENSZ alapokmányát és a két ország közötti tűzszüneti megállapodást is.
A dél-koreai államfő nyilatkozatára Phenjan szokása szerint dacosan reagált. A két Korea békés újraegyesítésének
bizottsága közleményében tudatta, hogy Phenjan „mostantól úgy tekint a helyzetre,
mint háborús időszakra, s határozott választ ad az
észak-déli kapcsolatban felmerülő minden problémára",
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REGGELTŐL ZARVA A SZEGEDI RAKPART

Csongrád megyei tűzoltók
és vízügyesek Borsodban
Segítség
az árvízkárosultaknak
Összefognak a Munkaadók és
Gyáriparosok Országos Szövetségének tagjai az árvízkárosultak támogatása érdekében.
Gyűjtést indítottak, amelyet három felajánlással, összesen 15
millió forint értékben kezdtek
meg: 5 millió forintot az
MGYOSZ, 5 milliót a Futureal
cégcsoport és további 5 milliót
a Futó család nevében helyeztek a gyűjtési alapba. A kezdeményezéshez egyéb társaságok,
szervezetek vagy magánszemélyek is csatlakozhatnak adományaikkal, amelyeket a
10103173-4717350003000002 számlaszámra várják. A nemzeti segélyvonalra,
amelyet szintén a májusi ítéletidő károsultjai számára nyitottak, 48 óra alatt 70 ezren juttattak pénzadományt. Aki ily módon szeretne segíteni, a 1752-es
számot tárcsázva hívásonként
250 forintot ad a rászorulóknak.
Az összegyűlt pénzt az öt legnagyobb karitatív szervezet
osztja szét az érintettek között.

A Csongrád megyei vízügyesek a kritikus helyzetű Edelényben is legények a gáton. FOTÓ: ATIKÖVIZIG

Gyorsabban ideért a tiszai árhullám, mint várták, mától
előreláthatólag két hétig zárva a Huszár Mátyás rakpart.
Borsodban lassan apadni
kezdtek a patakok, a Csongrád megyei tűzoltók és vízügyesek segítségére viszont
még szükség van.
CSONGRÁD ÉS BORSOD MEGYE
DOMBAI TÜNDE

- A gépeink kitartanak, mi is
maradunk, amíg szükség van
ránk. 36 órát dolgozunk, 4-et
alszunk egy művelődési házban vagy sportcsarnokban,
menzán eszünk. Már nem tudom, milyen nap van, csak a
dátumot követem - tudósította lapunkat a 3 tűzoltó és pol-

gári védelmi rajjal éppen a
Borsod megyei Dusnokpusztán az árvízi védekezésben segítő 40 éves Ördög István őrnagy. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársa nem először segít a kollégáknak; 2000-ben Heves megyében és Kisteleken, 2005ben a romániai Óteleken vetették be őt és csapatát a kölcsönös segítség jegyében. Ennek ellenére meglepte, mek-

kora erővel pusztítanak az
amúgy kicsi patakok. Csongrád megye 2000-ben és
2006-ban kapta vissza a támogatást az alsó-tiszai árvíznél.
- Most Ócsanáloson vigyázok a gátra a Hernád és a Vadász-patak torkolatánál. Átázott a két és fél méteres töltés, sok a fakadóvíz - hallottuk a 35 éves Lénárt Sándor
gátőrtől, aki az Atiköviziget
képviseli 78 társával. Egy cso-

Két hétig tarthat a zárlat. Szegeden tegnap délben 519 centiméter
volt a Tisza vízszintje, öt lépcső maradt szárazon a rakpartnál. Emiatt
szombat hajnalban lezárják a Huszár Mátyás rakpartot. A folyó várhatóan ma este lép ki az úttestre. Mivel az árhullám tetőzését a szakemberek a jövő hét második felére várják, a rakpartzár előreláthatólag két hétig tart.
.

portjuk Edelényben dolgozik.
- 12 órázunk, homokzsákot
pakolunk, töltést javítunk,
házakat rakunk körbe, pincét
pakolunk. Fosztogatókat nem
láttunk; itt az árvíz őrzi a házakat. Szinte megállás nélkül
esik az eső, nagyon elfáradtunk. Úgy néz ki, hétfőig lesz
ránk szükség - magyarázta,
és hozzátette: nagyon hiányzik már neki a kislánya.
Az
észak-magyarországi
Sajón, Hernádon és a Zagyván
levonulóban van az ár, a Tiszán és a Körösökön az előre
jelzettnél azonban gyorsabban emelkedik a vízszint. Tegnap az országban összesen
több mint 1600 kilométeren
volt védelmi készültség, 2300
vízügyes dolgozott.

A Szeviép-alvállalkozók tárgyalni akarnak
Tegnap újra a 47-es út mellett, az épülő M43-as autópálya csomópontjában demonstráltak azok az alvállalkozók, akiknek nem
fizetett az elvégzett munkáért a csődvédelem alatt álló Szeviép
Zrt. A kivitelező konzorcium vezetőjével kedd délután folytatják
a csütörtökön megszakadt tárgyalásokat.
SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

Megint forgalomlassító demonstrációt tartottak tegnap
az M43-as sztráda építésén
hoppon maradt alvállalkozók
a 47-es főút külső sávjában,
hódmezővásárhelyi
irányban. Temesvári Zoltán, az
őket képviselő ügyvéd 13 órakor a helyszínen tartott sajtótájékoztatót. Elmondta: miután csütörtökön 15 óráig a
sztrádaépitő Tisza M43 Konzorciumot vezető Sedesa S.
A.-tói nem érkezett olyan nyilatkozatkiegészítés, hogy az
alvállalkozói
követeléseket
mennyiért, milyen határidővel vásárolja meg, kénytelenek voltak tovább folytatni a
tiltakozó akciót. Megírtuk: a
spanyol cég szerdán jelezte,
hogy megvásárolja az alvállalkozók mintegy 1,5 milliárd

forintos követeléseit, de ígéretében
nem
szerepeltek
konkrétumok. Ezzel az őszszeggel a csődvédelem alatt
álló konzorciumi tag, a Szeviép Zrt. tartozik az elvégzett
munkáért.
A Sedesa S. A.-val az ünnepek után, kedd délután
folytatják a tárgyalásokat
Budapesten, a cég irodájában. Temesvári Zoltán kijelentette, mindenképpen tárgyalásos úton szeretnék a
helyzetet megoldani, s elérni
azt, hogy a konzorciumvezető garanciákat is tartalmazó
nyilatkozatot tegyen. A jogász elmondta, hogy az alvállalkozók anyagilag ellehetetlenültek. Az elkövetkezőkben készek minden jogi, valamint az érdekeik érvényesítését szolgáló egyéb eszközzel élni.
A ki nem fizetett alvállal-
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DARVASI LÁSZLÓ

darvasi@delmagyar.hu

Pontosan száz napja azt írtam, hogy hamarosan százesztendősek leszünk, és ennyi idősnek lenni egyáltalán nem könnyű és felhőtlen dolog. A Délmagyarország a Népszava és a Nemzeti Sport után a magyar
sajtótörténet harmadik leghosszabban regnáló napilapja. Jogosan Jehetne büszkélkedni azzal, hogy
rendszeresen publikált nálunk Juhász Gyula, Kosztolányi vagy Baka István, de ez már történelem, igazán
az. Nem érdemes számvetéssel bíbelődni, mert fontosabb feladatunk is akad éppenséggel: megmaradni.
Vagyis szépen és elegánsan működni. És tárgyilagosan működni. És elfogultnak lenni, úgy értem, objektívnek maradni. Mert
kóstolgatás mindig is
99 A Délmagyarország volt, és lesz is. Taa magyar sajtótörténet pasztaltuk eleget a
mancs siharmadik leghosszab- politikai
mogatását vagy újabban regnáló napilapja. ban a bulvár harapdosását. Hatalmas
német nagylapok dideregnek a válság hideg leheletében. A New York Timest már jóval kisebbre vágják,
csak hogy a csodás manhattani metrón is olvasni lehessen. Csökkennek a példányszámok az országban
is, és bár lehet mesterségesen fönntartani lapokat,
úgy értem, erős politikai célzattal, előbb-utóbb elfogy
a pénz és a pénzosztói kedv.
Én még a régi Sajtóházban éltem igazán, onnan látni
lehetett mindazt, ami Szegedet azzá tette, ami most is,
világos, fényes várossá. És ezeknek a történéseknek ez
a lap folyamatosan krónikása volt. Láttam a parti föveny termékeny sarát, a Tiszát, a túlpart homokját, fáit,
a Móra park füvén, kavicsán éppen áthaladó szegedi
embert vagy azt az eget, ami a város fölött kéklik. És
még annyi minden eszembe jutna, a postaláda, a postás, a nyomdász.
Százévesek vagyunk, és egy napilapot, forgassuk
bárhogyan, három dolog tart életben. Nagyon fontos
a hirdető. De ő meg csak akkor van, ha a gazdaság
normálisan működik. Fontos dolog, bocsánat, az újságíró. Úristen, mennyien lehettünk ez alatt a száz év
alatt! Illendő a valaha volt kollégákra is emlékeznünk.
Aztán persze holnapra új lap készül, önöknek, az
Olvasóknak, akiknél fontosabb dolog egy lap számára, legyen az bár egyesztendős vagy százéves, nincsen.

Elaludt az úttesten,
halálra gázolták
Fekete ruhában ült a Szentest
Szegvárral összekötő úton az a
30 éves férfi, akit tegnap éjjel
halálra gázolt egy kenyérszállító tehergépkocsi. Édesanyja
szerint korábban soha nem indult gyalog haza a városból fia,
aki családjának is ritkán beszélt magáról.
SZEGVÁR

BÍRÓ DÁNIEL

Feltehetőleg elaludt az úttest
közepén az a 30 éves szegvári
férfi, akit tegnap nem sokkal
éjfél után ütött el egy teherautó a Szentest Szegvárral összekötő úton. A kenyeres kocsi a
város felől a falu irányába ha-

„Hajnal 3-kor kopogtatott a rendőr, hogy elütötték a fiamat, és kórházba vitték. De van egy
hatodik érzékem, ami azt
súgja, hogy már nem éL"
Mészáros Mihályné

Ugyanazon a helyszínen, az M43-as épülő csomópontjánál tüntettek
megint a vállalkozók, FOTÓ: KARNOK CSABA
kozók május 6-án kezdtek
demonstrálni
az
épülő
M43-as autópálya és a 47-es
út csomópontjának közelében, s május 13-án elkezdték
bontani az út töltését a 10-es

kilométerszelvénynél,
Szeged határában. A Sedesa első nyilatkozatáig a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. közvetített a
felek között.

ladt, már elhagyta a sáphalmi
kanyarokat, amikor a sofőr későn vette észre, hogy egy sötét
ruhás ember az út közepén ül.
Bár egyenes ez az útszakasz,
éjszaka párás volt a levegő,
ezért nehezen lehetett észlelni
a fekete ruházatot viselő férfit.
A járművezető fékezett, de
már nem tudott időben megállni, gépkocsijával a férfit el-

gázolta, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a
helyszínen életét vesztette. A
helyszínelés idejére félpályás
útlezárás volt az útszakaszon.
A Szentesi Rendőrkapitányság
szakértő bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit, így
azt is, hogy a fiatalember miért ült az úttesten.
- Hajnal 3-kor kopogtatott
a rendőr, hogy elütötték a fiamat, és kórházba vitték. De
van egy hatodik érzékem, ami
azt súgja, hogy már nem él
- nyitott ajtót tegnap reggel
Mészáros Mihályné,
amikor
becsöngettünk a Ménes utcai
házba. Amikor a szegvári aszszonynak elmondtuk, lapunk
úgy értesült, hogy a fia elhunyt, csak annyit tudott
mondani, nem tudja elhinni,
hogy ez Jánossal történt meg.
Az édesanya elmondta, hogy
30 éves fiuk velük élt, de otthon zárkózott volt, csak keveset beszélt magáról és a dolgairól. Három lánytestvére már
elköltözött a családi fészekből, ő munkát keresett mostanában. Korábban egy-egy évet
dolgozott a szentesi és a vásárhelyi Tesco Áruházban. Szentesre a haverjaihoz járt át a fiatalember, valószínűleg csütörtök este is velük volt. Az aszszony szerint korábban egyszer sem fordult elő, hogy fia
gyalog indult volna haza a városból: vagy busszal jött, vagy
a barátai hozták haza.
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KÖRKÉP

Gyermeknap, forgalomkorlátozás, őrizetben
a besurranó
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Az

Öreg-kishomoki Kerttulajdonosok Egyesülete vasárnap
tartja anyák- és gyermeknapi
rendezvényét a Galambász
utcában. Délután fél 3-tól Mészáros Judit várja szabadtéri
programokkal (aszfaltrajzolás,
labdajátékok) a gyerekeket,
majd 3 órától Lipcsei Vendel
és Hegyi Balázs köszönti
verssel az édesanyákat és a
nagymamákat. Ezt követően
3-tól 5 óráig ugrálóvár és Kölyökkaland játszóház várja
díjmentesen a kicsiket, fél
6-tól pedig Molnár Imre bűvész szórakoztatja az érdeklődőket a Galambász u. 11.
szám alatt.
- A Hóvirág utcában május
25-étől 27-éig, reggel 6 és
délután 2 óra között forgalomkorlátozás várható a kátyúzási
munkák miatt.
- Ujjlenyomata buktatott le
egy vásárhelyi besurranó tolvajt. A 31 éves férfi március
21-én ment be egy társasházba, majd a nyitva hagyott ajtón keresztül besurrant a lakásba is, ahonnan készpénzzel
és személyes okmányokkal távozott. A helyszíni szemle
közben talált ujjlenyomatnak
köszönhetően sikerült azonosítani őt, mert már nem ismeretlen a vásárhelyi nyomozók
előtt: legutóbb április közepén
állították elő, miután a paperei kiskertekben garázdálkodott. Akkor pénztárcákat lopott. A férfit eddig hatszor
büntették vagyon elleni bűncselekmények miatt, ezért a
Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság kihallgatását követően őrizetbe vette, és kezdeményezte előzetes letartóztatását.

Pörköltfőzők párbaja

AMBRÓZFALVA. Pünkösdköszöntő családi napot és pörköltfőző versenyt rendeznek
ma délután egy órától a Szilváskertben. Az ételek marhavagy sertéshúsból készülnek.
Este Maglóczki János és zenekara gondoskodik a muzsikáról.

Bajor testvér

FÖLDEÁK. A bajorországi Ortenburg nagyközséggel ír alá
testvér-települési megállapodást ma délelőtt 10 órától, ünnepi testületi ülésen Földeák
önkormányzata.

KARCOLÁS NÉLKÜL SZÁLLT KI TOTÁLKÁROS KOCSIJÁBÓL BÁCSKAI DÁNIEL

Kamion szorította le a kisautót
Egy sávot váltó kamion lökte
meg, majd csavarta fel egy
oszlopra a szegedi Bácskai Dániel Smartját kedd este a Párizsi körúton, a Kossuth Lajos
sugárúti kereszteződés közelében. A fiatalember szerint az itt
felfestett útburkolati jel is ludas lehetett az ütközésben.

Szabálysértési eljárást
indítottak
Tuczakov Szilvána őrnagy a
balesettel kapcsolatban elmondta, hogy a Szegedi Rendőrkapitányság szabálysértési
eljárásban vizsgálja a körülményeket. Tisztázzák azt is, hogy
az ütközésért ki a felelős.

SZEGED

KISS GÁBOR GERGŐ
Totálkárosra törte Bácskai Dániel fehér Smartját egy pótkocsis kamion kedden késő este a
Kossuth Lajos sugárút-Párizsi
körút kereszteződése után nem
sokkal, a Szegedi Rendőrkapitányság épülete közelében.
- A külső sávban haladtam, amikor a kereszteződés
után a belső sávban hajtó kamionos hirtelen kezdett áthúzni. Tudtam, hogy nekem
jön, de nem tehettem semmit,
az autómmal beszorultam a

tár előtti egyik villanyoszlopra. A Smart totálkáros lett, a
két utast a tűzoltóknak kellett
kiszabadítaniuk a roncsokból.
Hihetetlen szerencse,
hogy ép bőrrel úsztuk meg a
találkozást, de az autóm tropa
lett. Elég sok extrát tetettem
bele az elmúlt években, így a
kár eléri a 3,5 millió forintot mondta Bácskai Dániel. A kamion sofőrje csak annyit mondott, hogy nem látta a Smartot.

- Legalább 3 útburkolati
jel van felfestve ezen a szakaszon, ráadáa terelő99 Legalább 3 útburkolati jel van sul
oszlopok ottfelfestve ezen a szakaszon,
létét sem érráadásul a terelőoszlopok ottlétét tem, hiszen
már
régen
sem értem, hiszen már régen nem nem láttam
arra munkáláttam arra munkásokat.
Bácskai Dániel
sokat - dohogott a balmagas útpadka és a kamion esetet szenvedett férfi. Az
elektromos tömegközlekedési
közé - mesélte a fiatalember.
megvalósítása
A Smartot először a kamion nagyprojekt
miatt
a
Kossuth
Lajos sugárpótkocsijának egyik kereke
kapta el, majd rátolta és fel- út-Párizsi körút keresztezőcsavarta a Kossuth Gyógyszer- désében ideiglenes sávokat

festettek fel, több sárga és fehér útburkolati jel váltja egymást. Az itt áthaladó sofőrök
eléggé eltérően értelmezik a
különböző színű vonalakat,
ide-oda cikáznak közöttük.
- A kivitelező folyamatosan távolítja el a Kossuth Lajos sugárútról a régi és az
ideiglenes útburkolati jeleket, és részben már felfestette
az újakat. A megrendelő külön felszólította a kivitelezőt,

Elelmiszercsomagot kapnak
hétvégenként a rászorulók
132 rászoruló család kap hétvégenként 1000-1500 forint értékű
élelmiszercsomagot Vásárhelyen húsz helyi vállalkozás, civilszervezet és alapítvány összefogásának köszönhetően.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER
- Több gyereken is észreveszszük hétfőn, hogy a hétvégén
nem megfelelően táplálkozott,
láthatóan éhesen érkezik reggel
az iskolába, ezért nagyon nagy
segítség ez az élelmiszercsomag
- közölte tapasztalatát Olasz
Bálintné, a vásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola egyik ételkiadója. Az intézmény igazgatója, Tóthné Kecskeméti Katalin elmondta: náluk 25-en részesülnek ebben az új juttatásban.
Mészáros Antal, a CSOMIÉP
Kft. ügyvezető igazgatója februárban találta ki, hogy segítsenek a rászoruló családokon.
A szervezésben sokat segített a

Tiszta Szívvel Alapítvány és a
Hódmenza, kiemelt támogatója pedig - a CSOMIÉP-en kívül
- a Hódmezővásárhelyi Rotary
Club Alapítványa és a Gorzsai
Húsüzem. Közel 20 helyi vállalkozás, civilszervezet csatlakozott a kezdeményezéshez. A
programban minden iskola
részt vesz. Jelenleg olyan családok kaphatnak csomagot, ahol
alsó tagozatos gyerek is van.
Lucze Anasztázia 3 kiskorú
gyermeket nevel, és elmondta:
jól jön a segítség a családjának.
Ezzel egyetértett Palóczné Bugyi
Ibolya is, akinek a kislánya, a 8
éves Szabina elárulta: múlt héten, amikor először kaptak csomagot, sok finomságot talált
benne, egyik kedvence a lekvár.

- Óriási segítség - mondta a
Varga Tamásban takarítóként
dolgozó Bozsogi Csabáné. Olyan termékek is vannak a
csomagban, amit nem vagy
csak ritkán tudok megvásárolni, mint a méz és a paradicsqm.
A múlt héten a párom vitte el a
csomagot, mire hazaértem, a
két lány már alaposan belakmározott. A hétvégén reggelire és
vacsorára is futja a csomagból.
A mintegy 3 kilogramm súlyú, 1000-1500 forint értékű
élelmiszercsomagot a tanévben péntekenként vehetik át a
szülők az iskolákban. Tegnap
a Varga Tamásban kenyér,
szalonna, margarin, paradicsom, méz, dzsem és alma került a batyuba. Nyáron havonta tartós élelmiszert tartalmazó pakkot kapnak a rászoruló
családok, majd szeptembertől
visszatérnek a heti turnusra.

Remélik, hogy ragadós
lesz a példa

Tetten ért tolvaj

SZEGED. Betörőt ért tetten
egy makkosházi lakás tulajdonosa szerda délben. A tolvaj
az ajtó befeszítésével jutott
be a lakásba, ahol edényeket,
fali kerámiákat és festményeket készített össze magának,
miközben néhány ezer forintot is zsebre vágott. Mielőtt
meglépett volna, a lakás tulajdonosa tetten érte a hívatlan látogatót. A riasztott
rendőrök azonnal a helyszínre
értek: az 59 éves tolvajt őrizetbe vették.

Beszorult a magas útpadka és a teherjármű közé. FOTÓ: DM/DV

A három kiskorú gyermeket nevelő Lucze Anasztázia (jobbról) családjának jól jött a segítség, FOTÓ: DM/DV

- Ebben az évben számításaink
szerint 10 millió forintot költünk erre a célra - mondta Mészáros Antal ötletgazda - , és
szeretnénk, ha a példa ragadós
lenne: más városokban is öszszefognának a gyerekekért, a
jövőért a vállalkozások. És az
erre szánt pénzt, ahogy mi
tesszük, helyi cégeknél, termelőknél költenék et. Elmondta:
az önkormányzat hétfőtől péntekig 2000 gyerek étkeztetését
támogatja, élelmiszercsomagot
jelenleg 132 rászoruló család
kap hétvégenként.

hogy a nagykörút és a Kossuth Lajos sugárút kereszteződésében még meglévő ideiglenes jeleket sürgősen távolítsa el - tájékoztatta lapunkat Tapasztó Sándor. A Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit
Kft.
projektigazgatója
ugyanakkor azt is elmondta,
hogy az épülő jelzőlámpás
körforgalmi csomópont jelenleg is munkaterület, ezért
nem alkalmas a Kossuth La-

jos sugárút irányából érkező
forgalom fogadására.
- Ezért a Párizsi körúton a
Mars tér felől továbbra sem lehet engedélyezni a balra kanyarodást, így marad a kanyarodósávok használatának korlátozása. Tiltott a jobbra kanyarodás a Bertalan híd irányából
a Kossuth Lajos sugárútra, amivel megakadályozható, hogy az
átmenő kamionforgalom eljusson az Izabella híd felé.

Vis maior belvíz miatt
CSONGRÁD MEGYE. A Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja azon gazdálkodók figyelmét, akiknél
úgynevezett vis maior esemény történt (belvíz, árvíz),
hogy bejelentést kell tenniük.
Csak a megalapozott és az
MVH által elfogadott vis mai-

or bejelentés alapján lehet
az érintetteket mentesíteni
olyan szankciók, levonások
alól, amelyek egyes jogcímekhez kapcsolódó kötelezettségek be nem tartásából keletkezhetnek. A bejelentéseket
május 19. óta fogadják, a legvégső határidő június 9.

iwmmhhwnmirmhnhhmmm

Júliustól már
alapoznak a Petőfinél
SZENTES

BÍRÓ DÁNIEL

A szentesi képviselő-testület
tegnapi ülésén határozatlan
időre meghosszabbította a városi
könyvtárt
működtető
nonprofit társaság ügyvezetőjének, G. Szabó Lenkének a
megbízatását. A városatyák
megköszönték Tariné Lantos
Piroskának, a Klauzál-iskola
igazgatójának 10 éves munkáját, u t ó d j á n a k pedig öt évre

Dévay Istvánt
választották
meg. A kórház helyzetéről készült beszámoló kiegészítéseként Baráth Lajos megbízott
főigazgató elmondta: lelassult
az intézmény eladósodása, vezetése óta megszűntek a betegpanaszok, a 3,3 milliárdos műtőtömbpályázat előkészítésénél pedig arra törekedtek,
hogy a legkorszerűbb műszerparkja legyen az új létesítménynek. Képviselői kérésre
kijelentette, azonnal módosítani fogják a kórház és rendelőintézet
telefonrendszerét,
hogy a betegek bejelentkezése
akadálymentes legyen. Több
képviselő kétségeit fejezte ki

azzal kapcsolatban, hogy a
megyei önkormányzat fenntartása alá tartozó kórház tényleg
beadja-e határidőre a jövőt
meghatározó pályázatot. Szirbik Imre polgármester is megjegyezte, ellentmondó információk vannak arról, megvannak-e még a központi források
a műtőtömb-beruházásra. Baráth erre azt felelte, tudomása
szerint rendelkezésre áll a
szükséges pénzösszeg, és az
intézmény augusztusban ben y ú j t j a pályázatát. A b e s z á m o -

lót végül elfogadta a testület.

Az ülésen szóba került a
Petőfi Szálló ügye is: a Pendola-Szentes Kft. éves beszámolóját Zsohár Árpád egészítette ki. Elmondta: júliusban
az alap megerősítésével megkezdik a kivitelezést, három
építő cég verseng a munkáért, egyik sem szentesi. A város által felajánlott 50 milliós hitelkeretet még nem
használta fel a társaság. A
cégtulajdonos arra is utalt,
hogy a finanszírozó bank is
megvan, de hogy melyik
pénzintézetről van szó, azt
üzleti titokra hivatkozva nem
árulta el.

2010. MÁJUS 22.,

AKTUÁLIS

SZOMBAT

5

Ciánügyben
összefogtak
a magyarok
Az egész Európai Unió területén
be akarják tiltatni az aranybányászat cianidos technológiáját
a magyar képviselők. Az Európai Parlament nagy többséggel
elfogadta az erről szóló határozatot. Nem biztos, hogy ebből
már 2011-ben jogszabály lesz,
de ez a lépés már elriaszthatja
a verespataki befektetőt.
BRÜSSZEL

MUNKATÁRSUNKTÓL

A szocialista és demokrata
csoportban ülő román képviselők támogatták a magyarok
kezdeményezését. A néppárti
csapatban ülő románok azonban ellenkampányt folytattak,
egészen a szavazás előtti percekig. A liberálisok között
akadtak, akiknek a természet
védelme volt fontos, mások a
bányászati lobbi mellett álltak. Emiatt a határozatot,
amely a cianidos bányászati
technológia teljes betiltását
követeli az Unió egész területén, nagy többséggel elfogadta ugyan az Európai Parlament - és ehhez kellett a magyar képviselők közös lobbija
- , de Tabajdi Csaba és mások
módosító indítványa, amely
egyértelmű utasítást ad az Európai Bizottságnak, és rövidebb határidőt kér a jogszabály megalkotására, végül
nem ment át. Ez pedig azt jelenti, még nem biztos, hogy az
Európai Bizottság ezt a témát
fölveszi a 2011-es jogalkotási
programjába. Annak érdekében, hogy ez mégis megtörténjen, a magyarok igyekeznek a
testületre nyomást gyakorolni
- tájékoztatott Tabajdi Csaba.
Mindezt azért teszik, mert
épp tíz évvel ezelőtt a cianidos
technológiát alkalmazó nagybányai aranybányából egy baleset után 100 ezer köbméter cianidos zagyié folyt a Szamosba, majd a Tiszába. A folytatásra mindenki emlékszik a mi
vidékünkön.
Verespataknál
újabb, ugyanilyen technológiával működő bányát tervez egy
befektető. A magyar uniós
képviselők és a mellettük álló
románok abban bíznak, hogy
az európai parlament határozata elbizonytalanítja a befektetőt. Tabajdi munkatársa, Kenessey Tamás arra hívja föl a
figyelmet, hogy a majdani jogszabálynak alapszerződésekre
kell hivatkoznia. A cián használatát egészségügyi és környezetvédelmi szempont alapján is be lehet tiltatni.

Díszközgyűlés a városházán. Tizenketten vehettek át kitüntetést.

FOTÓ: KARNOK CSABA

Alapítóját ünnepelte Szeged
A város új díszpolgára, Blazovich László történész a tegnapi
díszközgyűlésen vette át kitüntetését. A város napján leleplezték az alapító király, IV. Béla
lovas szobrát.
SZEGED

DOMBAI TÜNDE

_

Szabad királyi várossá nyilvánítását, vagyis a születésnapját ünnepelte tegnap Szeged.
Rendhagyó szabadtéri városnapot terveztek a főtérre, kiadós zivatar után, késve el is
kezdték a díszközgyűlést a
szabadban, de az újra lezúdult eső véglegesen beterelte
az ünneplő közönséget a városháza dísztermébe.
A Széchenyi teret díszítő
szobrokra utalva Botka László
polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, nincs szégyellnivalója Szegednek a városalapító IV. Béla, a város újjáépítője, Tisza Lajos és Klebelsberg Kunó, a közoktatás és
kultúra nagykövete előtt. Kiemelte, Szegedet mindig sza-

bad, felelős és büszke polgárok építették. Bejelentette, legszentebb dolognak a város
szolgálatát tekinti, és addig
marad a posztján, amíg a szegediek megbíznak benne, hiszen a város sorsáról csak ők
dönthetnek; az őszi önkormányzati választáson ismét elindul a polgármesteri posztért.
A közgyűlés döntése alapján az idei városnapi kitüntetéseket a polgármester nyújtotta
át. Szeged új díszpolgára Blazovich László történész, nyugalmazott
levéltár-igazgató,
aki az elismerést megköszönve
hangsúlyozta: van jövője annak a városnak, amely törődik
a múltjával, amit többek között
szoboravatással is kifejez.
Pro Urbe Díjat vett át Benedek György agykutató, tanszékvezető egyetemi tanár,
Kondé Lajos belvárosi plébános, pasztorális püspöki helynök. Szegedért Emlékérmet
kapott Szammer István, a Délmagyarország és Délvilág kiadójának, a Lapcom Kft.-nek
az ügyvezető igazgatója, Takó

Tivadar nyugalmazott iskolaigazgató, Dombi József fizikus
kutató, Rácz Tibor színművész
és Kártyikné Benke Etka, az Etka Jóga Nemzetközi Egyesület
vezetője. Szeged nemzetközi
kapcsolatiért Emlékérmet vett
át Tóth Imre, a Geo-Environ
Környezetvédő Egyesület elnöke és Farkas András idegenforgalmi szakember. Tiszteletükre művészeti műsort adott
a Vaszy Viktor Kórus, Kelemen
Zoltán, a Szegedi Nemzeti
Színház magánénekese, Olasz
Flóra hárfaművész és Zalánki
Rita zongoraművész.
Tóth Béla és fia, Tóth Dávid
Szeged aranyplakettjét vette át
a legújabb szegedi köztéri szobor, a Széchenyi téren álló IV.
Béla lovas szobor megalkotásáért, amelyet az ünneplő közönség gyűrűjében Botka László, Blazovich László és a szobrász, Tóth Béla leplezett le.

P%ovábbi FOTÓK,
L
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Nosztalgiatrolival érkeztek tegnap a város születésnapját Szegeddel együtt ünneplő testvérvárosi küldöttek az SZKT Pulz utcai jár-

műbázisára. Hagyományosan villamost kereszteltek; idén a 20 esztendeje Szegeddel szövetségre lépett amerikai Toledo és a németországi
Darmstadt nevét kapta egy-egy Tatra. A delegációkat nosztalgiavillamos
fuvarozta vissza a belvárosba. FOTÓ: VERÉB SIMON

Éjjel érkezett a király
Egész éjjel dolgoztak az alkotók és a város környezetgazdálkodási szakemberei, hogy
reggelre fehér lepellel letakarva avatásra készen álljon Szeged legújabb köztéri emlékműve, IV. Béla lovas szobra.

Trolipótlók
SZEGED. A hídi vásár miatt ideiglenesen korlátozzák ma és
holnap az 5-ös és a 9-es trolibusz közlekedését. Az 5-ös troli
a Vértói út és Bartók tér között
jár, a Bartók térről az újszegedi
Gyermekkórház végállomásig
trolipótló buszok viszik az utasokat a Bertalan hídon keresztül. A 9-es trolik csak Makkosház és a Bartók tér között szállítják az utasokat, a Bartók tértől a Lugas utcai végállomásig
trolipótló buszok járnak. Az
ideiglenes megállók helyén
megállási tilalom érvényes. A
szabálytalanul parkoló járműveket elszállítják. A menetjegyek a vonal teljes hosszában
érvényesek, átszállás után a
számozatlan oldalon is érvényesíteni kell őket.

Keresztelő a remízben

SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

A tegnapra virradó éjszaka még csiszolták a talapzatot, amelyre a lovas szobrot emelték.

FOTÓ: KARNOK CSABA

Péntekre virradó éjjel érkezett
Szegedre a tegnap felavatott
IV. Béla lovas szobor. A városalapító Árpád-házi király alakját Tóth Béla és fia, Tóth Dávid
csongrádi szobrászművész álmodta bronzba. A másfélszeres
életnagyságú alkotás, amely az
utóbbi évtizedek legnagyobb
hazai lovas szobra, a talapzattal együtt csaknem nyolc méter
magas. A mű egy csataménen
ülve, kezében lándzsát tartva
ábrázolja a Szegedet 1247-ben
városi rangra emelő uralkodót.
A 3,3 méteres lovas szobor

talapzata a szegedi várat idézi,
ezért téglaborítású, amely egy
80 centiméteres rézsűn áll, és
amelyet egy mészkőlap fed. A
bronzlovas 30 millió forintból
négy és fél hónap alatt született
meg, tervét a szakértő zsűri 15
pályázat közül választotta ki.
A közel másfél tonnás IV.
Béla-szobrot szállító speciális
jármű csütörtök éjjel 11 órakor
állt meg a Széchenyi téren. A
60 tonnát elbíró daruval több
mint négyórás művelettel 15
ember emelte be 22 méterről az
OTP-palota előtti parktükörbe,
hogy a belváros felé fordulva
léptethessen. Ezután a szakemberek Gila Csaba, a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kft. divízióvezető-helyettese irányításával hajnalig beállították a
díszvilágítást, elsimították a
pázsitszőnyeget és a virágágyást, miközben a szobrászok
az utolsó simításokat végezték
el monumentális művükön.

MEGYEI TÜKÖR
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CSAK ÁLMODOZIK A PULTOSLANY NEVEROL AZ ILLEMTUDÓ VENDEG A BORFESZTIVÁLON

Aki megitat, velünk van
A Jazz Kocsma standján árultam a bort a fesztivál 7. napján. Az est egyik felfedezése
két óra után megvolt: aki a
pultban áll, az a többiek szemében varázslatos átalakuláson megy át.

SZABÓ IMRE
Egy évvel azelőtt a mélyponton volt, most a csúcson van a
foglalkoztatás szempontjából
Makó legnagyobb üzeme, a
ContiTech Fluid Automotive
Hungária Kft. a városban csak
gumigyárként emlegetett telephelye. Egy évvel ezelőtt 619
ember dolgozott itt - most
1358. Amikor az autóipar nehéz helyzete miatt bő egy esztendeje különböző szóbeszédek indultak el a városban a
gyár költözéséről, bezárásáról, az ügyvezető igazgató,
Nagy Mihály határozottan cáfolta ezeket, és azt mondta:
bízik abban, hogy hamarosan
újra több lesz a megrendelésük. Az idő őt igazolta.

SZEGED

Az este felfedezése már 2
óra alatt megvolt: az ember,
aki a pultban áll, csodálatos
átalakuláson megy át. A köszönőviszonyból
barátság
lesz, alig-ismerőseim félórá-

Az elmúlt egy évben 700-zal bővítette létszámát a makói gumigyár, ahol jelenleg 1358-an dolgoznak. A Maros-parti város
legnagyobb üzeme a további előrelépés érdekében már a csarnokbővítést tervezi.
MAKÓ

GONDA ZSUZSANNA
A pultos munka nem ott kezdődik, hogy nyitáskor beáll az
új lány a pavilonba. Az új lány
tüdőszűrésre megy, egészségügyi kiskönyvet
csináltat,
megtanul ezt-azt a pincészetről és a borokról, aztán áll be
a pavilonba.
A Jazz Kocsma standján köszönet a tulajdonosoknak árultam a szekszárdi Mészáros pincészet borait csütörtökön. A szegedi borfesztivál 7.
napja volt, de csak a harmadik olyan, amikor az időjárás
nem tette elviselhetetlenné a
rendezvényt. A pincészet vörösborban erős, a fehér kadarkához meg sztorim volt, ezzel
el is voltam egy darabig. Később jöttek „a hányféle borból
van a 2006-os bikavér reserve?" típusú kérdések (négy),
„a kólát nem árultok?" típusú
viccek (nem), és az „ajánljon
valamit" kérés, ami teljesen
helyénvaló, úgyhogy ajánlottam. Legtöbbször a pinot noir
rozét, mert én azt szeretem.

700 új állás egy év alatt
a makói gumigyárban

Kolléganőnk leggyakrabban a pinot noir rozét ajánlotta - mert ő azt szereti. FOTÓ: FRANK YVETTE
Tartottam a váratlan eseményektől: egyszer eltört a
vízvezetékcső csatlakozója - a
szervezők
megjavították
f f A pultosnak nem kell
máskor
feltétlenül beleszólnia a standja
megleptem
előtti beszélgetésbe. A vendégek egy fiatalembert, aki a bóprímán megértették egymást.
dé mögött támi jutott eszükbe erről. Hall- rolt üres üvegeket pakolta a
gattam, bólogattam. Aki meg- táskájába. Ezek egyébként
itat, az velünk van - ez lehet nem betétdíjasok.

kat beszélgettek velem. Illetve
inkább csak ők meséltek: mi
történt aznap, mi lesz még, és

Visszatérő vendégünk volt

az ideológia.

Hagymási
Tamás az egri
Hagymási pincészettől. Kóstolókat hozott saját boraikból.
Tamás egyébként lista szerint
tesztelt, hattételes cetlijén a
mieink közül a bikavér reserve szerepelt.
5 óra telt el a munkaidőmből, mire rájöttem: a pultosnak
nem kell feltétlenül beleszólnia
a standja előtti beszélgetésbe.
A vendégek prímán megértették egymást. Azt iszom, amit
te! - így kezdődött az egyik 10
perces barátság; a másik így:
bocs, de neked van olyan, hogy
hátul elkezd zsibbadni a fejed?
Ne! Ne szólítsd nevén a pultoslányt! - kelt ki magából az
egyik vendégem, amikor egy
ismerős hozzám szólt - a pultoslány nevéről csak álmodozunk! De megszólítani csak
szerelmemnek, angyalomnak
és csókolomnak lehet! Nem értek egyet, bár ő régebben vendég, mint én pultos, az is lehet,
hogy igaza van.
Az érdeklődés folyamatos
volt, sok óra állás után szenvedni kezdtem, de titkoltam. A
RádióMi
DJ-je,
viorelPOP
10-kor kezdett játszani, a „főutcáról" hajnalra a Kult Kornerre
- a Grand Café és a Jazz Kocsma standja előtti tér - tevődött
át a buli. Amikor háromkor hazafelé indultam, még megállítottak a vendégeim, hogy
igyunk valamit. Jólesett a gesztus, de nemet mondtam.

A fesztivál 7. napján végre az időjárás sem volt elviselhetetlen. FOTÓ: FRANK YVETTE

Hamarosan itt az esküvőjük időpontja?
Szeretnék, hogy sok ember lássa
n
a boldogságukat?
Hétfőnként megjelentetjük 3-3 pár
esküvői fotóit a Délmagyarországban
és a Délvilágban - azokét, akik a legtöbb aznapi újságot megrendelik.
A 3 nyertes által megrendelt példányokat
a megjelenés napján kiszállítjuk.

Licitálás: az esküvőt megelőző
hétfőtől csütörtökig, 8-16 óráig
a www.delmagyar.hu/sokboldogsagot oldalon.
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További részletekért és a játékszabályzatért kattintson a

www.delmagyar.hu/sokboldogsagot oldalra!
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Az autóipar számára hűtőés fűtőcsöveket előállító gyár
a kedvezőtlen időszakot részben elbocsátásokkal, de főként a munkaidő és ezzel
együtt a bérek csökkentésével vészelte át. A helyzet javulása egyrészt annak köszönhető, hogy a társaság
gyárakat számolt fel Spanyolországban és Németországban, a termelést pedig
Magyarországra, a váci és
makói üzemébe telepítette,
másrészt annak, hogy konszolidálódott a piac, újra van
kereslet az autók iránt. Ta-

valy szeptember óta egyébként minden hónapban új rekordot dönt az 1996-ban létesített makói telephely, amely
60 százalékban a térség falvaiból, 40 százalékban pedig
a városból foglalkoztat embereket.
A bővítésnek azonban még
mindig nincs vége, további 40
alkalmazott épp a napokban
áll munkába. Ráadásul a né-

„A bővítésnek azonban
még mindig nincs vége,
további 4 0 alkalmazott
épp a napokban áll
munkába."
Nagy Mihály ügyvezető igazgató
metországi termelés Makóra
költöztetésével új, korszerű,
automatizált termelési technológia is került a Rákosi útra,
ami a hosszú távú jövő egyik
záloga. Nagy Mihály ugyanakkor azt is elmondta, hogy a további fejlesztésnek már akadálya, hogy nincs elegendő
csarnokuk - ezért is vezettek
be néhány helyen heti 7 napos
munkarendet. Az év második
felében egy 1100 négyzetméteres gyártócsarnok-bővítést terveznek, és már tárgyalnak is
az önkormányzattal, hogy további területet kapjanak az
ipari park szomszédos részén.

A gumigyár kinőtte a csarnokot - ezt is bővíteni kell. FOTÓ: DM/DV
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A100 ÉVES DÉLMAGYARORSZÁG SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL KITÜNTETTÉK SZAMMER ISTVÁNT

„Megtanultam: Szeged, az más"
Személyes barátokra is talált Szegeden Szammer István az
utóbbi 10 évben. Nem csoda, hiszen idejének legnagyobb részét - Győr után - itt tölti mint a Délmagyarországot és a Délvilágot is tulajdonló vállalatcsoport ügyvezető igazgatója.
A város napján Szegedért Emlékéremmel tüntették ki.

SZEGED

SULYOK ERZSÉBET
Nem gyakran fordul elő, hogy
Szegedért végzett munkájáért,
megbecsülésének
kifejezéseképpen nem szegedi személyiséget tüntet ki a város. A győri
Szammer István, aki a most 100
éves Délmagyarországot és a
Csongrád megyei napilapot, a
Délvilágot is tulajdonló cégcsoport ügyvezető igazgatója, a város napján Szegedért Emlékérmet vehetett át.
- Megtiszteltetés számomra,

dolgozik a médiában, 1999 óta
az A and N International Media
ügyvezető igazgatójaként. Ez a
vállalkozás hat országban csaknem 50 nyomtatott és digitális
kiadvánnyal rendelkezik, a Daily Mail and General Trust vállalatbirodalom része. Az A and
N International Media a győri
Kisalföld, majd a szegedi Délmagyarország
megvásárlása
után, mintegy ezekre alapozva
nőtt nemzetközi céggé; magyarországi érdekeltségeit a
szintén Szammer István-vezette
Lapcom Kft. fogja össze.

A szegedieknek ismerősen
cseng a név:
Daily
Mail,
ff Szeged tetszik nekem, szép
még inkább az
városrészeivel, fantasztikus
idén 114 éves
brit
napilap
Tisza-partjával, mediterrán
egyik
alapítóhangulatával, érdekes, pezsgő
jának,
Lord
mindennapjaival, és főleg az itt
Rothermere-nek a neve.
élő, kellemes emberekkel.
A lapalapítót
Szammer István
különös rokonszenv
fűzte
Magyarországhoz:
hogy a szegedi önkormányzat
ilyen módon is kifejezésre jut- Magyarország helye a Nap
tatja elismerését azokért az alatt címmel nagyhatású cikeredményekért, amelyeket a ket írt lapjában országunk Trihelyi lapkiadásban, médiaüz- anon utáni helyzetéről, fia peletben az elmúlt 10 év alatt sike- dig 1928 májusában Szegeden
rült elérnünk - mondta Szam- vett részt a Trianon elleni tüntetésen. Dédunokája, a 4. vimer István.
A 49 éves, nős, két gyerme- comte, a mai vállalatbirodaHarmsket nevelő menedzser 1995 óta lom elnöke, Jonathan

Szammer István (a kép jobb szélén) az elmúlt tíz évben barátokra is lelt Szegeden. fotó: karnok csaba
új sajtóházunk avatására érkezett ide 2006 májusában, és velünk ünnepelte az új
nyomdát is 2008 decemberében. A 4 milliárdos zöldmezős
beruházást a Rothermere család Magyarország iránti rokonszenve mellett annak is köszönheti Szeged, hogy a médiabirodalom mai elnökének
üzleti és személyes bizalmát
élvezi Szammer István. Lapunk pedig alighanem azt köszönheti a vezetőnek, hogy
nem kellett beleolvadnia az
amúgy egymáshoz nagyon haworth

SZUPERKONCERT A DOM TEREN 18 ORA 30 PERCTOL

Húrokba csap ma Ákos,
az MCL és a Tankcsapda

sonló vidéki lapok tengerébe,
megőrizhette egyediségét, gazdag hagyományait, és most
méltó módon ünnepelheti 100.
születésnapját.
- Szegeden nem ismertem
egy lelket se, összesen egyszer
jártam itt az első, 1999-es üzleti tárgyalást megelőzően. Azóta rengeteg ismeretséget kötöttem, személyes barátaim élnek itt - végtére Győr után
Szegeden töltöm a legtöbb
időmet. Kezdetben szokatlan
volt számomra, mennyire más
ez a nagyváros, ahol aligha

lesz valaha is olyan nagyipar, lyi közösségek támogatásában
mint Győrben, viszont lesz, sőt - akár szociális bajok orvoslávan szolgáltató- és tudásipar, sáról legyen szó, akár a vállalpersze sokkal-sokkal kisebb kozásoknak új együttműködécégekkel, mint mondjuk az si fórumot kínáló Presztízs díj
Audi. Meg kellett tanulnom: alapításról - mondta az igazSzeged - más. De tetszik ne- gató, aki szegedi kitüntetése
kem, szép városrészeivel, fan- előtt nem sokkal, nemzeti üntasztikus Tisza-partjával, me- nepünkön rangos állami kiditerrán hangulatával, érde- tüntetést is kapott: a lapkikes, pezsgő mindennapjaival, ' adás és a média területén végés főleg az itt élő, kellemes zett kiemelkedő munkásságáemberekkel. Magától értetődik ért adományozta neki a közszámomra, hogy az újságnak társasági elnök a Magyar Közmint meghatározó helyi médi- társasági Érdemrend lovagkeumnak részt kell vennie a he- resztjét.
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A DÉLMAGYARORSZÁG
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SZEGED ME6YEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Tel.: 06-80/821-821

A 2 0 1 0 . május 2 5 . és május 2 8 . közötti
munkahéten a következő önkormányzati
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képviselői fogadóórák, fórumok lesznek.
Május 25-én, kedden:
* K ó n y a G á b o r , a 19-es s z á m ú választókerület (északi városrész,

f

•műt

Felsőváros, Fodorkert) képviselője fogadóórát tart 17 órától a Deák

v
•

ERTEKESITESIKEPVISELO
(Csongrád megyében, Szeged

Lukács Laci (Tankcsapda), Mező Misi (MCL) és Ákos egyedülálló produkciót mutat be ma este. FOTÓK. KARNOK CSABA

és környékére)
AviágSIegragyróbdohárycége Magyarotszácpn

Ferenc Gimnáziumban (Szeged, József Á. sgt. 118-120.).
* Gila Ferenc, a 24-es s z á m ú választókerület (Petőfitelep és Baktó)

képviselője fogadóórái tart 17 órától a Hunyadi Altalános Iskolában
(Szeged, Lidice tér 1.).

direkt értékesítési c s a p a t á n a k bővítésére új

Véget ért a visszaszámlálás: ma
este 18 óra 30 perctől a 100
éves Délmagyarország szuperkoncertjének sztárfellépői
csapnak a húrok közé a Dóm
téren. Terpeszállós rockbuli
Ákossal, a Tankcsapdával és a
Magna Cum Laudéval!
SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

Azt nem tudjuk megjósolni,
hogy a Vidéki sanzon, a
Mennyország Tourist vagy a
Szindbád dala szól-e legnagyobbat a Dóm téren, de garantáljuk: ilyet még nem látott Szeged ékessége! A 100 éves Délmagyarország szuperkoncertjén együtt lép színpadra a Magna Cum Laude, a Tankcsapda
és Ákos.
A több mint 5 órás szuperkoncert ma este 18 óra 30 perckor kezdődik, az első órában a
Magna Cum Laude zenél, majd
két órán át Tankcsapdával lesz
tele a város legszebb tere. Az est

szervezője, Ákos 22 óra után lép
a hatalmas, 20-szor 14 méteres
színpadra.
7 kamionnyi felszereléssel
érkezett a mintegy 100 fős stáb:
három napba telt, mire helyére
került a dóm tornyai alatt a
hangtechnika, a kordon, a
mintegy 40 robotlámpa és a
4-szer 7,5 méteres, osztott
LED-fal. A különleges, nagy felbontású kijelző révén komoly
vizuális élményt is nyújt majd a
koncert.
Kellemes, 20 fok körüli hőmérsékletet és csapadékmentes
éjszakát ígér mára a meteorológia - de be lehet vinni a térre az
esernyőket. A műanyag flakont
is - a beléptető kapuknál azonban mindenki táskájába belepillantanak a biztonságiak. A
koncert alatt csak indokolt
esetben engedélyezik majd a
ki-belépést.
Ma a szegedi Fesztivál Jegyirodában, a Reök-palotában
még lehet jegyet kapni 10 órától - az előfizetői kedvezmény-

Lezárások
A Dóm teret ma reggel 8-tól a
plébániahivatal és a Somogyi-könyvtár felől is lezárják.
Ugyanígy tesznek délután 15
órától az Aradi vértanúk terén, a Boldogasszony sugárúttól az OTP Bankig, ahogyan ez
a szabadtéri előadásai idején
is megszokott. A Rerrich Béla
tér nyitva marad.

hez hűségkártyánk felmutatása szükséges - , 15 órától pedig
az Aradi vértanúk terén felállított pavilonban árusítunk tiketteket, egészen 22 óráig - eddig működik a Dóm téri beléptető rendszer is. A koncertre
érkezők kényelméről 30 fős
vendéglátó személyzet gondoskodik, mintegy 500 fő befogadására alkalmas sátorban
- itt padok is várják a pihenni
vágyókat. Az Árkádok alatt, a
Csontváry-teraszon is üzemel
majd büfé.

kollégát keres!

Május 26-án, szerdán:

Leendő munketéreunk fő feledeti!:
•Biztosítani a vonatkozó diaztrlbúcióa és
mennyiségi tervek teljesülését meghatározott
földrajzi területen.
• A meghatározott ezámú partner látogatása,
direkt értékeaítée naponta, túraterv alapján.
• Meghatározott számú, aktív parfrieiéilomány elérése
és hosszú távú minőségi kapcsolat fenntartása
új partnerek'kereséae.
•Az értékesüée helyén beUatermáMeiárlietőaégának
salad tatúaágánrk bztaeflása, ka i ibe lása éshjltazése.
Amit elvárunk:
• Határozott fellépés, önállóság, rugalmasság
• Kváló kommunikációé képesség, eredményorientált
gondolkodás
• Csapetttan gondolkodó, sikerorientált személyság
• NyMság, ehvafctság, lemi akarás, nagy m/iksbíiás
• B kategóiásjogosítvány, gépjárművezető tapasztalat
• középfokú végzettség
• Értékesítésben, kereskedelemben szerzett
t-3 éves tapasztalat
Amit biztosítunk:
•
•
•
•
•
•

Nemzetközi háttér, szakmai fejlődés lehetősége
Kihívásokban és síkerekben gazdag munkakör
Versenyképes jövedelem
Teljesítményarányos bonusz
Tehetgápkocsi a munkavégzéshez
Mobiltelefon a munkavégzéshez

Jelentkezés:
E-mail cím: ténykápes önéletrajzzal a job0jti.com
e-mai címen, fzetáa igény megjelölésével1 Kérjük, hogy
a tárgy mezében éntesBe fel a megpályázott mtzrkakér
pontos nevét! (pl.; értékesítés képviselő - Caongréd)
Jelentkezési határidő: 2010.06.04.

* N a g y Sándor, a 3 - a s s z á m ú választókerület (Felsőváros, Tarján)

képviselője fogadóórát tart 16-17 óráig a Kemes Uicai Óvodában.
* H e k á n é dr. S z o n d i Ildikó, a 10-es s z á m ú választókerület

(Belváros) képviselője fogadóórát fart 16 órától a Tisza Lajos krt. 47.
I. em. 112. (Olajosház) épületébeirTel.: 06-30/963-8137.
* K a t o n a G y u l a , a 13-as s z á m ú választókerület (Móraváros)

képviselője fogadóórát tart 14-16 óráig a Szegedi Csatornamű
Társulat irodájában (Szeged, Széchenyi tér 5.).
* Dr. Csapó B a l á z s , a Szegedért Egyesület képviselője fogadóórát

tart 9-10 óráig a Szegedéri Egyesület székhelyén (Szeged, Kárász u.
II.1.em. 7.).

Május 28-án, pénteken:
* H e k á n é dr. S z o n d i Ildikó, a 10-es s z á m ú választókerület

(Belváros) képviselője 18 órától a Tömörkény István Gimnáziumban
(Szeged, Tömörkény u. 1.) lakossági fórumot tart.
Témák: belváros közierei, közbiztonság, IKV bérlemények.
Meghívott vendégek: rendőrség, közterület-felügyelet, környezetgazdálkodási kit., IKV képviselői.
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Rendszerváltás a Tiszán: hadüzenet a rapsicoknak
rögtön. Ráadásul ő az egyik
vizsgázott, hivatásos halőre
a Tisza Halászati Szövetkezetnek, amely a halászati jogok gazdája a megyei szakaszon.
Kérdésünkre, hogy ennek
mi lesz a következménye, Újhelyi Dezső elnök azt mondta, a nagyobbik fiáról v a n
szó; és azt azért bizonyítani
kell, hogy valóban tiltott helyen történt-e az eset, így
egyelőre többet nem nyilatkozik.
Egy következmény biztosan van. Amikor megkérdeztük Busi László alezredest, a
v í z i rendészeti kapitányság
vezetőjét, hogy ezek után
együtt ellenőriznek-e még a
halőrök és a rendőrök a folyón, a főtiszt azt felelte: a
történtek miatt a rendőrség
fölbontotta a szerződést a
szövetkezettel.

Szegedi vízi rendőrök a medencés kikötő kapujában. Errefelé sikerült tetten érni a halőr „kollégát". FOTÓ: KARNOK CSABA

Nemcsak a horgászokat, a hivatásos halászokat is ellenőrzi a megerősített vízi rendőrség. jász-Nagykun-Szolnok megyében a lopott
halat őrző orgazdát is tetten érték - Szegeden pedig a halászati szövetkezet halőrét gyanúsítják azzal, hogy tiltott helyen halászott.

SZEGED
BAKOS ANDRÁS
A jelek szerint új helyzetet
teremtett a Tiszán, hogy
nemrég átszervezték és nyomozói, körzeti
megbízotti
státusokkal erősítették meg

a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányságot. Az egész
magyar folyószakaszt ellenőrző szervezet egyik főtisztje
idén januárban arról beszélt
a megyei közgyűlésen, hogy
gyakrabban fogják ellenőrizni a vízen járó embereket,
horgászokat, halászokat egy-

aránt, s a h a l útját követni
és ellenőrizni fogják a víztől
egészen a fogyasztóig, mert
a hallopás felderítése csak
így lehet eredményes.
Azt, hogy a v í z i rendőrök
tényleg gyakrabban járnak
ellenőrizni, mindenki láthatta. Aztán másfél héttel ezelőtt arról számolt be lapunk, hogy tetten értek egy
hivatásos halászt a szegedi
medencés kikötőbe vezető
csatornában, az illető tiltott

helyen halászott. A tudósítás
20 ezer forintos kárról szólt,
ennek nagy része meg is térült, miután a halat visszadobatták vele a vízbe.
A hivatásos halász a hatóságok alapos gyanúja szerint
háromszorosan is megsértette a törvényt. Nemcsak tiltott
helyen használta az eszközeit, de tilalmi idővel védett
hal is volt nála, és az engedélyét sem tartotta magánál
- így nem tudták bevonni

nul. A v í z i rendőrök szerint
alapos a gyanú, hogy orvhalászokkal álltak kapcsolatban, és az orozva fogott halat együtt, a hivatásos kolléga
nevén
értékesítették.
Nagykörűn szintén három
hivatásos halász ellen indult
eljárás. Általános probléma,
hogy nem í r j á k be fogási
naplójukba a zsákmányt, hiányzik a számla és a halra
vonatkozó
állat-egészségügyi igazolás. Különböző eljárások nyomán
összesen
három, h a l l a l üzletelő orgazda került képbe. E g y i k ü k n é l
1,1 tonna filét, a m á s i k n á l
800 kiló filét, a h a r m a d i k n á l
300 kiló élő halat találtak.

Horgászok is fönnakadtak
az ellenőrzésen, n y i l v á n sokk a l többen, mint a halászok
- de ők sokkal többen is
v a n n a k . Az alezredes szerint
a válság azon érezhető, hogy
Azt pedig, hogy ilyen sza- kevesebben v á l t a n a k horde
mégis
bálytalanságon
hivatásos gászengedélyt,
halászt eddig nem értek, ka- mennek pecázni. A följelentegorikusan cáfolta az alez- téseik 80 százaléka ilyen
redes. Jász-Nagykun-Szolnok eset. Busi László hozzátette,
megyében még ősszel felje- kollégái azért is eredményelentettek egy halászt, a k i sebbek, mert egyre több c i v i l
most áll bíróság elé az orgaz- segíti a m u n k á j u k a t . Míg korábban a tanúk
távol
99 A válság azon érezhető,
akartak
mahogy kevesebben váltanak
radni
az
ügyektől,
horgászengedélyt, de mégis
most
jellemmennek pecázni.
ző, hogy egyBusi László alezredes
re többen állnak
oda,
és
arcukat,
nevüket
dával együtt. Szintén eljárás
is
v
á
l
l
a
l
j
á
k
,
csak
hogy
minél
indult két másik halász elhamarabb
„megtisztuljon"
a
len, akik házhoz vitték és
Tisza.
árulták a halat, szabálytala-

Álláshirdetés
A Magyar Telekom Nyrt. Lakossági Értékesítési Igazgatóság T-Pont Hálózata
Ügyfélkapcsolati képviselő munkatársakat keres szegedi T-Pont üzletébe.
Feladatok:
• Az üzletet személyesen, vagy telefonon felkereső ügyfelek
szakszerű és udvarias kiszolgálása a Magyar Telekom
csoport termék és szolgáltatás portfóliójával kapcsolatban
• A Magyar Telekom csoport szolgáltatásainak és
termékeinek értékesítése

SAŐíLegjobb
Munkahely
3

A

Vilinpzdauit - Hewilt K-lmérc. 2009

Feltételek:
• minimum középfokú végzettség,
• számítógépes felhasználói ismeretek,
• dinamizmus,
• nagy munkabírás,
• jó kommunikációs készség
Előnyt jelent:
• értékesítési vagy ügyfélszolgálati területen szerzett
tapasztalat
• egy európai nyelv (lehetőleg az angol) társalgási szintű
ismerete
Amit kínálunk:
• versenyképes fizetés,
• vonzó juttatási csomag,
• fiatal és lelkes csapat

2010. j ú n i u s 17.19 óra,

zeged,

Újszegedi Sportcsarnok

A leendő munkatársat munkaerő-kölcsönzés keretében
foglalkoztatja a cég.
A fényképes önéletrajzokat a karrier.telekom.hu oldalon
várjuk 2010. június 02-ig.

Jegyek a Pingvin Patikák Pontbeváltó üzleteiben
kaphatók, érdeklődni a Pingvin Patikákban lehet.

ljegy 5 6 0 Pingvin P<>nt
ára: vagy 2 8 0 0 forint

•Systems

A szervezők a műsor-, helyszín- és időpont változtatás jogát fenntartják.

További információ: www.pingvinpatika.hu
Szervezi a Feketesas Pharma Kft. a Pingvin Patikák
üzemeltetője

Együtt. Veled
A kicsit más

gyógyszertárak

KULTURA
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SOKSZÍNŰ KÍNÁLATTAL KÉSZÜLNÉK A KIADOK

Kortárs lírától
a vérkönyvekig
A szegedi kiadók számos érdekesnek ígérkező kötettel készülnek a könyves szakma legnagyobb seregszemléjére, a június
3-án induló 79. ünnepi könyvhétre. A kortárs lírától a helytörténeten át a trendinek számító
vérkönyvekig gazdag a kínálat.
SZEGED
H. ZS.

A helyi szellemi termékek gondozását felvállaló Bába Kiadó
13. alkalommal jelenteti meg a
Szegedtől Szegedig című antológiát. A Tandi Lajos szerkesztésében a 79. ünnepi könyvhétre elkészülő kiadvány a városban élő, a városhoz kötődő
szerzők verseit, novelláit, tanulmányait adja közre.
A szegedi önkormányzat
ajándékaként kapják meg az
érettségizők Tóth Béla és Pálfi
Sándor Szegedi hajók a Tiszán,
Dunán, Dráván, Száván című
kötetét, amely ugyancsak a
könyvünnepre időzítve lát
napvilágot. Sándor János rendező újabb szegedi színháztörténeti kutatásainak összegzése
a Zengerájtól a kabaréig című

A Bába Kiadó igazgatója,
Majzik István azt reméli, a sok
szegedi könyvheti programnak,
bemutatkozási
lehetőségnek
köszönhetően idén a tavalyinál
is nagyobb lehet az olvasók érdeklődése. Úgy véli, jelentős sikerre számíthat a Juhász Gyula
Trianon kapcsán írt versét közreadó Ébredj, magyar! című kötetük is.
A Tiszatáj Alapítvány három
kiadvánnyal készül a könyvhétre: Sándor Iván Kossuth-díjas író, kritikus esszéi és Féner
Tamás fotóművész képei Gábor
Miklós arcait, szerepeit villantják fel a Hamlet visszanéz című
reprezentatív albumban. Tandori Dezső új esszé- és prózakötettel jelentkezik Csodakedd,
rémszerda címmel. Báger Gusztáv újabb verseskötetét Élőadás címmel ajánlja a szegedi
irodalmi folyóirat szerkesztője,
Hász Róbert.

A Lazi Könyvkiadó kereskedelmi vezetője, Dobos Tamás elmondta: két kiadványuk is szerepel a hivatalos
könyvheti listán.
A Fekete István-sorozatuk
23. részeként jelentetik meg a
Tűnődés című
99 A szegedi önkormányzat
kötetet. Elindították
Nyirő
ajándékaként kapják meg az
József életműérettségizők Tóth Béla és Pálfi
sorozatát is, az
Uz Bence után
Sándor Szegedi hajók a Tiszán,
most A sibói
Dunán, Dráván, Száván című
bölény
című
kötetét.
regényt adják
ki. Tormay Cékötet. További érdekesség: Kő- cile-től a Korinthoszi szerelem
szilánkok címmel adják ki a után a Petneházy című válo2008 tavaszán súlyos balesetet gatáskötetet jelentetik meg,
szenvedett szegedi szobrász- amely az utóbbi években újra
művész, Kalmár Márton il- felfedezett írónő huszonnégy
lusztrált kötetét. Vass István A olyan elbeszélését tartalmazpokol útján, Bálint
Gyula za, amely a magyar történeGyörgy Örömtanyák, Takács lem eseményeihez kapcsolóTibor Szerelmek labirintusá- dik. A kiadó nagy reményeket
ban címmel jelentkezik kötet- fűz a most induló, trendi vértel. Pacsika Emília A zene sze- könyvek-sorozatához: az angedi professzora - Weninger gol Clive Barker Szex, halál és
Richárd, a romantikus igazga- csillagfény című kötete öt
rémtörténetet tartalmaz.
tó címmel írt portrékötetet.
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Születésnapi emléktáblát kapott a legrégebbi szegedi mozi
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Emléktáblát avattak tegnap a Belvárosi mozinál, a filmszínház fennállásának kilencvenedik évfordulója alkalmából. Az eseményen jelen

voltak az alapító Lippai Imre leszármazottai - 9 unokája, 25 dédunokája, illetve családjuk - , valamint Solymos László alpolgármester és Boros Gyula, a mozit üzemeltető Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kt. vezetője. FOTÓ: VERÉB SIMON

Vígjátékok Fiatal műveszek Cambridge-ben
a városháza
udvarán
Három, a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő fiatal művésznek
nyílik kiállítása augusztusban az angliai Cambridge-ben. A tehetségeket Sófi József, a Sófi-alapítvány névadója segítette.

Nyolcadik alkalommal rendezik
meg júniusban a Városházi
Színházi Esték sorozatát Szegeden: a Nejcserés támadás és a
Szeretem a feleségem című vígjátékot a könnyű műfaj sztárjaival láthatja a közönség a torony alatti barokk udvarban.

SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

Június színházi holtszezon lenne Szegeden, ha nem indította
volna el nyolc évvel ezelőtt az
önkormányzat a Városházi
Színházi Esték rendezvénysorozatát, amely a kőszínházi
évad után, a szabadtéri fesztivál előtt kínál felhőtlen szórakozást a bohózatba hajló könynyed vígjátékok kedvelőinek.
Június 18-ától három estén
át láthatja a közönség a városháza mediterrán udvarán Bencsik Imre és Straub Dezső fergeteges vígjátékát, a Nejcserés támadást, amelyben olyan sztárok játsszák a főszerepeket,
mint Gregor Bernadett (képünkön), Gergely Róbert, Harsányi
Gábor és Sáfár Anikó. Mit tehet
a feleségébe szerelmes kicsapongó férj, ha a neje - megunva a hűtlenkedéseket - bosszút
forral? Ezt a kérdést járja körül
a nevetőizmokat
alaposan
megdolgoztató darab.
Június 25-étől ugyancsak három estén át játsszák Michael
Stewart Szeretem a feleségem
című zenés játékát Magyar Attila rendezésében. A pikáns komédiában a főszerepeket a rendező mellett Timkó Eszter, Pikali Gerda és Szakács Tibor alakítja. Jegyek elővételben 1990 forintért válthatók a Tourinform
Dugonics téri irodájában, az IH
Rendezvényközpontban, valamint az előadások kezdete előtt
2300 forintért a helyszínen.

SZEGED, CAMBRIDGE
GYÚRÓS ISTVÁN

Kivételes lehetőséghez jutott
három fiatal, szegedi kötődésű
művész: Bubla Éva, Szakács
Nóra és Márkus Róbert az angliai Cambridge-ben található
Cambrigde Arts Movementben
állíthatja ki alkotásait augusztus 18. és szeptember 1. között.
Fejenként 4-6 képet visznek ki.
A három fiatalt Sófi József, a
szegedi tehetségeket támogató
Sófi-alapítvány névadója köti
össze, modern kori mecénásként ő segítette őket a külföldi
bemutatkozáshoz.

hangulatúak, de inkább úgy
fogalmaznék,
mindegyikkel
igyekszem elgondolkodtatni,
valamiféle csavart beléjük
tenni - mondta a 22 esztendős
Nóra.

Bubla Éva festő: a 25 éves
tehetség rajz szakon végzett,
és ha tehetné, világéletében
az ecsettel dolgozna. - Leginkább absztrakt képeket készítek, illetve újabban zenével
foglalkozom: a különböző zenei hangulatokat igyekszem
vizuálisan, a vásznon is megjeleníteni - árulta el.

- Mindhárom művészpalánta jelentkezett az alapítvány
ösztöndíjára, így kerültem kapcsolatba velük. Igyekszem minden tehetség pályáját segíteni
- mondta Sófi József.
- Biológusként végeztem
Szegeden, fotóimon is ezt a
tudományterületet mutatom
be. A mikroszkópos fotózással
már korábban megismerkedtem - fogalmazott a 32 éves
Róbert, aki korábban a Nikon
és az Olympus pályázatain is
j e l e n t ő s e r e d m é n y e k e t ért el.

Szintén fotózással foglalkozik Szakács Nóra, aki matematika szakon végez az idén.
- Képeim olykor sötétebb

Bubbla Éva, Sófi József, Szakács Nóra és Márkus Róbert. FOTÓ: DM/DV

• h h h m n m b h n m a h h h

Rácz Tibor is felkerült a sztárok falára

Rácz Tibor színművész fotója került fel tegnap a Szegedi Sztárok Falára a Brnói Söröző Étteremben.

A magánkezdeményezés révén havonta egy-egy közismert szegedi művész vagy sportoló fotóját helyezik el,
amíg a fal meg nem telik. Veréb Simon képén a színész éppen dedikálja fotóját.
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100 év: legidősebb szerzőnk olvasata
100 éves az 1910. május 22-én
útjára bocsátott Délmagyarország. Lapunk e jubileuma alkalmából időutazásra hivtuk olvasóinkat: hétről hétre egy-egy
esztendő újságtermését átlapozva fölvillantottuk, milyennek láttatta a világot, az országot, a régiót, Szegedet - a Délmagyarország. A magyar vidék
legpatinásabb lapja sorozatának utolsó állomása: 2010.
CSONGRÁD MEGYE
ÚjSZÁSZI ILONA
Rengeteg témát érintett évszázados történetében lapunk. A
2008. június 21-én indított
Időutazás a 2010-ben 100 éves
Délmagyarországgal című sorozat lezárásaként a 93 éves
Rakonczai János főiskolai tanárt kértük mérlegkészítésre.

ÚJSÁGÍRÓK

ÉS

LEVELEZŐK.

Száznál is több újságíró portréját rajzolta meg az Időutazás Arcéi-sorozata, de leg-

alább ennyi egykori és mai újságírói, szerkesztő, levelező
életútjának vázlatát lehetne
még összegyűjteni. A szegedi
sajtótörténet szereplőinek kiteljesedő tablóján Rakonczai
János is helyet követelhet, hiszen ő lapunk ma élő legidősebb szerzője.
- A szegedi egyetem bölcsészhallgatójaként határoztam el: Strasbourgba megyek.
Onnan küldtem beszámolót a
Délmagyarországnak:
1939.
augusztus 13-án, vasárnap jelent meg - mutatja első cikkét: „A francia belpolitikai
harcok hatása a nemzet egységére. Levél Strasbourgból".
A kolumnás cikk fölött: „(A
Délmagyarország
levelező
munkatársától)", alatta az
aláírás:
Rakonczai
János.
- Azóta is érdeklődöm a külpolitika iránt. Ezt a vonulatot,
a hírmagyarázatot hiányolom
a lapból - fogalmazza meg
kritikáját. Egy lap sokszínűségének egyik biztosítéka, hogy
sokféle szerzőnek ad teret.

Kronológia: 2010

TERMÉKENY RIVALIZÁLÁS. - Az

Március 17-20.: Magyarországra látogat Károly walesi
herceg és felesége, Kamilla
hercegné. Április 10.: A szmolenszki légi katasztrófában
életüket vesztik a Lengyel
Köztársaság legfelsőbb állami
és katonai vezetői, köztük
Lech Kaczyüski államfő. Április 14.: Kitör az Eyjafjallajökull
vulkán Izlandon, amely nagy
mennyiségű vulkáni hamut lövell magából, és emiatt napokra leáll Észak-Európa légi
közlekedése. Április 25.: A
magyarországi országgyűlési
választások második fordulója, amelyen a Fidesz-KDNP
kétharmados parlamenti többségre tesz szert. Május 14.:
Megalakul az új Országgyűlés.

írásra Vér György biztatott,
amikor az akkori Aradi - ma
Victor Hugó - utcai szerkesztőségben felkerestem - emlékezik. Fájlalja, hogy manapság
kiszorultak a napilapból a
helytörténeti írások, ezért kisebb folyóiratoknak adja tanulmányait, például a Szegedi Műhelynek.

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

A rivalizálást ösztönzőnek
találja Rakonczai János: „első
szerzősége idején" a Délmagyarországon kívül más lapok
is jelen voltak a piacon. Sőt: a
megye kisebb városainak olvasóközönsége is eltartott helyi újságokat.
- Szegednek ellopták a lelkét: nem képes saját értelmiséget kitermelni. E folyamat
visszafordításában az újságnak is lenne szerepe - mondja
a vásárhelyi születésű főiskolai tanár, aki szerint az olyan
helyi kezdeményezésekről nagyobb terjedelemben és gyakrabban kéne írnia a helyi lapnak, mint például a Dugonics
Társaság élete, vagy a színhá-

NAPI HÍREK

PATIKABUMM. „Tiszát tehet
rekeszteni Szegeden patikákkal: az elmúlt két évben 22 új
nyitott és egy zárt be. A
gyógyszertári élesedő verseny
a városokban dúl, a széleket
és a kistelepüléseket nem
érinti. A beteg az előnyöket
kínáló helyre húz"
(január 5., kedd).
CIGÁNYHÁZ. „Legalább 12 és
fél millió forint veszett kárba
azzal, hogy az Amaro Kher cigány közösségi ház az enyészeté lett. Az épületet most
telekáron, 20 millió forintért
hirdette meg értékesítésre az
IKV Zrt. A kisebbségi önkormányzat elnöke szerint a
pénztelenség miatt jutott erre
a sorsra a ház. Hogy a közel
80 ezer eurós pályázati öszszeg hová tűnt, továbbra sem
tudni" (február 9., kedd).
Hetvenöt éve olvassa lapunkat Rakonczai János. Első cikke 1939-ben látott napvilágot, a legutóbbit tegnap
írta. FOTÓ: FRANK YVETTE
zi előadások kritikája, vagy az
iskolai és a tömegsport.
KEDVES TÉMÁK. - 1945 után sokan elnémultunk: nem tartottuk tanácsosnak leírni a gondolatainkat - utal a „Délmagyar" akkori témaszegénységére Rakoczai tanár úr, aki a fran-

Bölcsészkari oktatóként, az
idegen nyelvi lektorátus vezetőjeként nehezen viselte az
1956 utáni légkört - az élelmiszeripari főiskolán találta meg
a nyugalmat. Nyugdíjazása óta
hat könyve, számos cikke jelent meg. Legutóbb Bryan Cart-

Arcél: Darvasi László (1962-). „1962-ben születtem, és nagypapának éppen el volt törve a lába. Úgy bicegett föl a szülészet harmadik
emeletére. Aztán a gyerekkor, ahogy Mészöly Miklós mondja, elmúlt,
és bár nem erre készültem, de egyszerre csak egy erő úgy döntött
bennem, hogy író legyek. Holott tanítással kezdtem, és szerettem is az
iskolát, elcsábított az újságírás, és akkor el is dőlt az, hogy a munkaeszközöm a szó, a mondat, a nyelv lesz. És persze a képzelet. írok
mindenfélét, tárcát és nagyregényt, drámát és elbeszélést. Ez önmagában nem erény, csupán adottság. Sok könyvem jelent meg, legutóbb a
főként Szegeden játszódó Virágzabálók, lefordítottak vagy tíz nyelvre,
igazán szerencsésnek mondhatom magam. Most éppen, új novellák és
egy színdarab mellett, mesekönyvet is írok."
cia, latin, angol, orosz nyelv
oktatója. Az ötvenes évek elején a legendás Baross-gimnáziumban tanított, majd a főiskolára kerülve „a szláv nyelvekhez kulcsot adó" oroszt oktatta.

ledge angol nyelven írt nagyszerű
Magyarország-történeti
művéről írt recenziót, s esszét a
kisebbségi kérdésrő. Közben
kedves témája maradt minden,
a szegedi egyetem fejlesztésé-

vel kapcsolatos információ.
„Egyetembúcsúztató és -köszöntő" - összegzi Időutazás-sorozatunk az 1940. év legfontosabb történéseit. E kiemeléssel ugyanúgy egyetért Rakonczai János, mint azzal, hogy
folyamatosan hírt adunk a szegedi univerzitást gazdagító beruházásokról, a mérnökképzésről. Például január 14-én arról,
hogy: „közel egymilliárd forintos beruházás indul a Szegedi
Tudományegyetemen: a Moszkvai körút 9. szám alatt úgynevezett zöld épületet kap a mérnöki
és a természettudományi kar".

100 NAP MÚLVA.,. Megkezdtük a visszaszámlálást: 100,
99... A Délmagyarország mint
a vidéki sajtó doyenje, legrégebbi napilapja május 22-én
lesz 100 éves. Az ünnepi finomhangolást már jó ideje
megkezdtük, 100 hétre tervezett időutazás-sorozatunkkal
már a 86. évben járunk. (...)
Mostantól mindennap jelentkezünk egy-egy míves idézettel hátsó oldalunkon a 100
éves Délmagyarországból, hetente kérünk egy kis délmagyaros sztorit ismert és kevésbé ismert emberektől, no
és persze egy-egy újságírótól"
(február 12., péntek).

Április 8-án pedig arról,
hogy „korszerű, sürgősségi
betegellátó osztályt (SBO) alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) új klinikai tömbjének földszintjé".
- A Dél-Alföld elmúlt évszázadának keresztmetszetét adja
az Időutazás-sorozat - véli legidősebb szerzőnk, aki örülne,
ha a Délmagyar egykori cikkeinek, fotóinak válogatása kötetbe foglalva is napvilágot látna.

SAKKZSENI. „Hazánk legfiatalabb sakknagymestere lett a
napokban a 13 éves Rapport
Richárd, megdöntve Lékó Péter 1994-ben felállított rekordját. A fiatalember - akiről a
The New York Times is írt most Szegeden vendégeskedik, nagyszüleinél. A menü:
napi 10 óra sakk, Kaszparov-könyv, rántott hús"
(március 11., csütörtök).

Márciusi tél hóval
CSONGRÁD MEGYE. Az időjárás
ról a sok is kevés. „Szerda éjszaka 22 órakor kezdett szakadni a hó, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. 14 járműve éjféltől szórta, takarította az
utakat, járdákat, megállókat.
Tegnap reggel, a fagypont körüli hőmérséklet miatt csúsztak az utak, lefagyott a Belvárosi híd, lelassult a forgalom,
lépésben araszoltak a járműv e k " - ad március 12-én időjárási helyzetképet Dombai Tün-

de. Hozzáteszi: „1951 óta jegyzik a hótakaró adatait, azóta
az évek felében maradt meg
hótakaró márciusban. Átlagosan 5 napon havazott, és 2 napon terítette be fehér lepel az
országot. Legtöbb havat, 19
centiset, 1955-ben, 1956-ban és
1986-ban mértek. Havas volt
az ezredforduló óta 2003,
2004, 2005 és 2006 márciusa,
átlagosan 10 centi hóval. A
mögöttünk álló télen 42 nap
borult hófehérbe".

BÚCSÚ KASS JÁNOSTÓL.

„Sok száz barátja és tisztelője,
köztük rengeteg szegedi vett
tegnap végső búcsút az életének 83. évében, március
29-én elhunyt Kass jános Kossuth-díjas grafikusművésztől,
Szeged szülöttétől és díszpolgárától a Farkasréti temetőben" (április 17., szombat).
KIÁLLÍTÁS. „A 100 éves Délmagyarország történetében
kalandozhatnak a látogatók a
Somogyi-könyvtár aulájában
június 26-ig. (...) A kiállítást Kukkonka Judit, a helyismereti
gyűjtemény könyvtárosa ren-

dezte - a Délmagyarországról
és munkatársaink tollából
megjelent kötetek, valamint
kiadónk szakácskönyvei és
süteményeskönyvei zárják"
(május 14., péntek).
Kiadója gondoskodásának köszönheti évszázados létét a Délmagyarország. Keveset írunk a kiadóról. Pedig - miközben a lapkiadás üzleti-gazdasági vállalkozás - a kiadó tehet a legtöbbet a sajtó függetlenségének
biztosításáért, a közéletben játszott pozitív, tényfeltáró szerepének megszilárdításáért, presztízsének erősítéséért. Tudják ezt a Délmagyarország Kiadó adminisztrációs, gyártási és terjesztési részlegén dolgozó munkatársaink is. A titkárság az alfája és ómegája a hatékonyan működő kiadónak. Az adminisztráció pedig rögzíti a
hirdetéseket, amelyeket a „gyártás" készít el. A PR- és marketingrészleg szervezi az olvasói nyereményjátékokat. rendezvényeket. A Csongrád megyében működő öt ügyfélszolgálati irodáiban olvasóink megvásárolhatják
a szakácskönyveket, a koncertjegyeket, valamint apróhirdetéseket is feladhatnak. A kereskedelmi részleg és a
nyomda munkája könnyen elképzelhető. A terjesztési csoporthoz tartozók azon fáradoznak, hogy minden háztartásba eljusson a napilap. Az informatikusok nélkül pedig ma már nem készülhet egyetlen újság sem: ők
biztosítják a számítógépek zavartalan működését, hogy a Délmagyarország jelen lehessen az információs szupersztrádán. FOTÓ: FRANK YVETTE

SZEGED ÜNNEPE. „A város
napját ünnepli ma Szeged, és
vele arra jmlékszik, hogy IV.
Bélától 1247-ben városi rangot
kapott"
(május 21., péntek).

ovábbi FOTÓK
Madárlátta hó a Széchenyi téren. Kétévente fehér a március, idén is
kijutott a télből. FOTÓ: VERÉB SIMON

Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott

Csütörtök Bizalmasan
Péntek

Délmadár
Szieszta

Milyen lesz Szeged,
mire nagy leszek?
Metrót, szerelemvasutat, óriáskereket és interaktív
szökőkutat is álmodtak Szegedre azok a 1 0 - 1 4 éves
gyerekek, akik indultak Az én városom - Milyen lesz
Szeged, mire nagy leszek? címmel meghirdetett
pályázaton. Sokaknak szárnyalt a fantáziája, de
akadtak egészen gyakorlatias ötletek is. így például
volt, aki azt javasolta, tíz-húsz év múlva tovább
tartson a zöld a gyalogátkelőhelyeken, hogy az öreg
nénik is kényelmesen átérjenek az úttesten.
SZEGED

SZABÓ C SZILÁRD
„Születésem óta itt élek, ebben a mindig színes nagyvárosban.
Szeretek itt lenni. Ha sétálok a Tisza partján, s a töltésen végigbiciklizek, vagy futok, mindig eszembe jutnak gyermekkorom szép
pillanatai" - ezzel a megmosolyogtatóan kedves felütéssel kezdte dolgozatát Csizmadia Vanda, a Tisza-parti Általános Iskola
nyolcadikosa, aki 39 diáktársával együtt indult a Gregor József
Általános Iskola által újszegedi gyerekeknek kiírt az Én városom
- Milyen lesz Szeged, mire nagy leszek? című pályázatán.

NAPELEMEK A BAJAI ÚT MENTÉN

A 10-14 éves gyermekek pályamunkáiban központi szerepet
kapott a Tisza és a környezetvédelem. Van, aki a töltést sétálóutcává alakítaná át, más a rakparton, a betongát helyén éttermeket, cukrászdákat hozna létre. Péter Dániel olyan szabad
strandot álmodott Szegedre, mint a csongrádi Körös-torok, csak
ő még extrákkal, például wakeboardpályával és kisebb vízi
csúszdával is felszerelné a helyet. „Egy mesterséges tavat hoznék létre - írja a hetedikes Adányi Gergő - , ahol egy kis részen
lehetne horgászni, és a másik részén fürdeni a halakkal. Mindenféle halat betelepítenék, ami érdekes, szép, és persze nem
veszélyes." Füle Fruzsina jobban kihasználná a megújuló energiákat, de azt nem írja, hogyan tenné ezt. Az ötödikes Kurucsai
András recepttel szolgál: „Mivel Szegeden sokat süt a nap, én
több száz óriásnapelemet helyeznék el a Bajai és a Szabadkai út
mellett." László Klaudia több fát ültetne, és kitiltaná a belvárosból a gépjárműforgalmat. És akkor már itt is vagyunk a következő nagy témánál, a közlekedésnél.

EGYMÁSON HEMPERGŐ SZERELMESEK

„Egy megszépült helyet látok magam előtt. A régi buszok már
nem járnak, mindegyik új. A villamosok és a trolibuszok továbbra is futnak a pályájukon, talán még az utak is egyenesebbek" - írja Bárány Bettina. A gyermekek közül többen alul- és
felüljárókkal bővítenék a városi úthálózatot, mert így szerintük
biztonságosabb lenne a közlekedés. Volt, aki egészen gyakorlatias ötlettel szolgált: tíz-húsz év múlva tartson tovább a zöld a
g y a l o g á t k e l ő h e l y e k e n , h o g y az ö r e g n é n i k is k é n y e l m e s e n át

tudjanak menni az úttesten. Deák Dénes és Kocsis Dávid metró
építésével gyorsítaná a városi, sőt kistérségi közlekedést, így a
Széchenyi térről akár Deszkig vagy Sándorfalváig is el lehetne
menni a földalatti vasúttal. S ha már vasút, jóléti intézkedésként többen a budapestinél is nagyobb vidámparkot építenének Szegeden. A mi angolparkunkban Adányi Gergő szerelemvasutat is létrehozna. „De nem akármilyen vasút lenne ez. Direkt úgy menne a vasút, hogy a szerelmesek egymásra dőljenek." Az ötödikes Tábith Zsófia képzeletben 2030. május 21-én
tesz sétát Szegeden, amikor is a turistákat már emeletes városnéző buszok szállítják, a múzeum előtt interaktív szökőkút, a
vidámparkban pedig a SzegedEye névre keresztelt hatalmas
óriáskerék áll.

JÓ REGGELT. KEDVES ÓRÁM!

És a végére egy nagyon futurisztikus elképzelés Adányi Gergőtől,
aki olyan ébresztőórát fejlesztene ki, ami csak akkor hagyja abba
az ébresztést, ha az ember feláll, és a szemét kinyitva jó reggelt
kíván neki. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola hetedikes diákja a közbiztonságért is tenne az általa kitalált kártyazáras ajtóval, ami csak akkor nyílna ki, ha az ember felmutatja a kártyát,
de „ha azt elveszíti, akkor hangazonosítást kér. Ha a hangazonosítás megfelel, akkor egy biztonsági kérdést tesz fel, amire csak
egy válasz van. Ha nem jó a válasz, kihívja a rendőrséget".

A pályázat eredménye. Az én városom - Milyen lesz Szeged, mire
nagy leszek? című pályázat eredménye. Az 5-6. osztályosok kategóriájában: 1. Kurucsai András, 2. (megosztva) Tábith Zsófia és Mészáros
Angéla (mindhárom Vörösmarty Mihály Általános Iskola), a 7-8. osztályosok kategóriájában: 1. Adányi Gergő (Vörösmarty Mihály Általános
Iskola), 2. Tóth Zita (Tisza-parti Általános Iskola), 3. Imrényi Dániel
(Gregor József Általános Iskola). Különdíjat kapott: Laczkó Rózsa (Tisza-parti Általános Iskola).

Ml TÖRTÉNT SZEGEDEN 1910-BEN?

Mikszáth beköszönt,
Bartók megadta a hangot
99

1910
VII. Edward halála után a brit
trón V. Györgyre száU, miközben létrejön a
Dél-afrikai
Unió, Cook kapitány pedig
eléri az Északi-sarkot. Az
Osztrák-Magyar Monarchia utolsó választását rendezik, és megnyílik a Pélmonostor-Villány-Siklós
vasútvonal.
Svédországban
bevezetik az
általános választójogot, az
Orosz Balett
Párizsban bemutatja Igor
Sztravinszkij A
tűzmadár című
balettjét, forradalmasítva a
klasszikus balettet. Megszületik Major Tamás színész,
Karády Katalin
színésznő, Gerevich Aladár
hétszeres olimpiai és harmincnégyszeres magyar
bajnok vívó,
valamint
lacques-Yves
Cousteau franaa tengerkutató.

Mikszáth Kálmán száz évvel ezelőtt,
1910. május
28-án hunyt
el Budapesten.

Az elegáns
Tisza Szálló
hallja a századelőn.

1910-ben építették a Kárász utca sarkán álló Ungár-Mayer-palotát, amelynek alagsorában működött a Corso kávéház.

Drakula és Blaha Lujza a szegedi színház színpadán
szerepelt, Cook kapitány elérte az Északi-sarkot, miközben
a Kárász utcán épült az Ungár-Mayer-ház - és
megszületett a Délmagyarország. Mi történt a
Tisza-parton és a világban 1910-ben?
NOSZTALGIA

R. TÓTH GÁBOR
„Halló, itt Mikszáth Kálmán" - köszöntötte a legendás író a zsurnalisztát, s rajta keresztül
az olvasókat a Délmagyarország első számának
címlapján
1910. május 22-én.
Talán megbocsátható elfogultság,
hogy
lapunk
számára ez az
esztendő
legfontosabb eseménye de mi történt még ebben az évben
Szegeden?
Az új lap rögtön szenzációs rendezvényhez adta támogatását: a Tisza-parti város lakosai - ekkortájt
118 ezren voltak - „francia aviatikusoknak" tapsolhattak május 29-én,
vasárnap. A szegedi repülőnapra
két kiváló francia pilóta, Montigny
gróf és Croquet mérnök látogatott
el, hogy bemutassák a „XX. század
legnagyobb technikai vívmányát,

minden idők legszenzációsabb művét, a repülőgépet". A Délmagyarország tudósításából kiderül: Szeged
a harmadik magyar város, „amelynek levegőjét a La Manche-csatorna
felett győzedelmeskedő, büszke
Bleriot-típus átszeli".
Felemelő volt a város kulturális
pezsgése is: Blaha Lujzát a szegedi
színházban Csepreghy Ferenc Piros
bugyellárisában láthatta a publikum. Ebben az esztendőben a teátrum társulatának tagja bizonyos
Blaskó Béla Ferenc Dezső. A mai Romániában született, Lugosi Bélaként
világhírűvé vált színész itt még csak
bontogatta szárnyait - amelyeket
Drakulaként terjesztett ki a filmvásznon, az Universal filmstúdió 1931-es,
azonos című film főszerepében.
1910. november 10-én rendezték
Bartók Béla első szegedi koncertjét.
Waldbauer Imrével és Kerpely Jenővel Európa-szerte sikeres hangver-

Tisza Szálló. A nagy múltú,
neoreneszánsz Tisza Szálló 1885-ben
épült fel Jiraszek Nándor és Krausz
Lipót tervei alapján. Hivatalosan 1886.
január 23-án nyitotta meg kapuit, így a
hotel immár több mint száz éve a
szegedi társasági élet egyik központja.
Nevét Tisza Kálmán 10 éves
miniszterelnökségének tiszteletére
kapta. A szálloda történetében a
kultúra is fontos szerepet játszott:
dísztermében, a szegedi zenei élet
központjában rendszeresen rendeztek
bálokat, koncerteket, ahol
zongorajátékával Bartók Béla többször
is tapsra ragadtatta a közönséget.

Ungár-Mayer-palota. A Magyar
Ede tervei alapján készült épületet
1910-ben emelték. Szegeden e lakóház
építésénél alkalmaztak először
vasbetont, amelynek statikai
számításait Zielinski Szilárd végezte. A
szecesszió és eklektika stílusjegyeinek
kavalkádja olyan látványt nyújt,
amelyet bárki megcsodálhat. A ház
földszintjén volt egykor a Corso
kávéház, ahol Juhász Gyula és József
Attila is gyakran megfordult.

senysorozatot produkáltak Beethoven, Brahms, Chopin műveiből, de
Bartók zeneszerzőként is bemutatkozott a Tisza-parton: az Este a székelyeknél és a Két román tánc a Tisza Szálló hangversenytermében
nagy sikert aratott.
A városba látogatott márciusban
gróf Tisza István, a Nemzeti Munkapárt alapítója - a júniusi országgyűlésiképviselő-választáson
diadalmaskodott is. Nem csak a párt izmosodott abban az esztendőben: a
belügyminiszter jóváhagyta a Szegedi Munkás Testedző Egyesület
alapszabályát.
Földben és égben is képviseltette
magát Szeged: a Széchenyi-téri Vásárhelyi-szobor körül talált emberi
leleteket Tömörkény István vette
górcső alá - a fentiek jóindulatát
pedig a helyi polgárok az újszegedi
Szent Erzsébet-templom építésével
igyekeztek elnyerni. A liget szélén
Paulovits Márton javaslatára emeltek neogótikus templomot, 30 méteres toronnyal - november 19-én, Erzsébet napján szentelték fel.
Magyar Ede pedig tovább munkálkodott a város arculatát ma is
meghatározó, mediterrán stílusjegyű épületein: ebben az évben kezdődött a Tisza Lajos körút 37. szám
alatti Református Palota (1910-1912)
és a Kárász utcai Ungár-Mayer-ház
(1910-1911) építése is.
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„Calepinus szótára is bizonyság arra, hogy bármilyen sok nyelven beszélünk is, az emberiség világa egységes egész." Blazovich László

SZERKESZTI: LÉVAY GIZELLA

A Z ÚJ D Í S Z P O L G Á R , B L A Z O V I C H L Á S Z L Ó P R O F E S S Z O R SZERINT IS E V É S K Ö Z B E N JÖN M E G A Z É T V Á G Y

Történelmet írni egy életen át 1
Különös lehet, hogy még élő emberekről írtunk, de
ilyenkor is ragaszkodni kell a tényekhez - mondja a
Szeged szocializmuskori történetét feldolgozó, most
megjelent várostörténeti kötetről Blazovich László. A
67 éves történészprofesszor tegnap óta Szeged
díszpolgára. 28 évig vezette a levéltárat, ahol ma is
saját szobája van. A z ablak a dómra néz.
ÉLETÚT

BAKOS ANDRÁS

- Utódja a levéltár-igazgatói székben, Karol Biernacki azt mondta, öntől tanulta meg, a gyorsan változó
világban is hogyan lehet hosszú távra tervezni az életet. Az ön tervei hogyan teljesültek?
- Kisdiák koromban, Kőszegen a
helyi miliő, a középkori házak hangulata ébresztett vonzódást bennem
a történelem iránt. Kedves tanárom,
Papós Mihály a szegedi Radnóti
Miklós gimnáziumban tovább erősítette bennem ezt a szeretetet, így az
egyetemen Kristó Gyula professzortól tanultam. Nevelőtanár lettem
Hódmezővásárhelyen, az ipari tanuló iskolában, közben elkészítettem a
doktori disszertációmat. Később a
Bethlen-gimnáziumban tanítottam,
irodalmi színpadot vezettem.

- A városban beszélnek egy Bethlen-műsorról, amelyet felvett a rádió, mégsem adott le.
- Az egyik legjobb előadásunk
volt, a fejedelem születésének 400.
évfordulóját ünnepeltük vele. Jó néhány előadásunkról készült rádiófelvétel, erről is. Nem derült ki, mi-

ség nyílt elmélyedni és nyugodt,
igényes kutatómunkát végezni. Azt
mondják, evés közben jön meg az
étvágy, ez a mi szakmánkban is jellemző. Újabb területeket fedeztem
föl magamnak, így a terv, amit elképzeltem, megvalósult. A tanítást
sem hagytam abba, az egyetem jogi
karán lettem akadémiai doktor. Ma
itt, a levéltárban külön szobám van,
mint alapító atyának, és ezt a megbecsülést munkával viszonzom.
Dolgozom a honismereti egyesületnél, készítjük a városatlaszt Horváth Ferenc régésszel, az elpusztult
és pusztuló falvak egyesületében is
szerepet vállalok.

- Levéltárba az emberek ma gyakran
azért mennek, mert a családfájukat
kutatják. Önt mikor kezdte érdekelni
családjának eredete?
- Természetesen utánanéztem,
de az én gyerekkoromban még szokás volt beszélgetni a família múltjáról. Amikor beteg voltam, apám
mindig első és második világháborús emlékeit mesélte nekem. A családom sajátos világ, ma burgenlandinak mondanák, de én ezt nem
szeretem, mert Magyarország volt
az a vidék is. Nálunk többnyelvűség

Blazovich László: A szocializmus korából sok a forrás, de köztük rengeteg a használhatatlan, egészen nagy kásahegyen
kellett átrágni magunkat, FOTÓ: KARNOK CSABA
szépen meséltek a fiatalkorukról.
Akkor gyakoribbak voltak a családi
összejövetelek, nem ittak annyit az
emberek - nem is volt rá pénzük - ,
és a mesélés, amit szórakoztatásnak szántak, egyben nevelés is volt.

- Ön mit tanult tőlük?

Kőszegtől Szegedig. Prof. dr. Blazovich László 1943. november 2-án,
Szombathelyen született, Kőszegen nevelkedett, a szegedi Radnóti-gimnáziumba
járt, a MÁV-kollégiumban lakott. A József Attila Tudományegyetemen 1967-ben
szerzett magyar-történelem szakos tanári képesítést. Tanított
Hódmezővásárhelyen, majd a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója lett, 2008-ig
töltötte be ezt a tisztséget. 2001-ben kapta meg az akadémiai doktori
tudományos fokozatot. 2006-ban Szeged rövid története című műve Az év
könyve lett. Ma elnöke az MTA Történeti Demográfiai Albizottságának, a Nagy
György Alapítvány kuratóriumának, a Pusztuló és Elpusztult Magyar Falvakért
Egyesületnek, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesületnek. Pauler Gyula-díjjal,
Notitia Hungaricae - Bél Mátyás-díjjal, Csongrád megyei Alkotói Díjjal, és 2004-ben - Széchényi Ferenc-díjjal ismerték el munkáját. Szeged díszpolgára.
ért nem adták. Kétségtelen, hogy a
gimnáziumban olyan volt a hangulat, amely felszínre hozta a nemzeti
érzéseket. Abból a tanári karból később öt akadémiai doktor került ki.
így szeretett igazgatónk, Grezsa Ferenc, aztán Krékits József szlavista
nyelvész, de Berta Árpád és Imre
Mihály is ott tanított akkor. Űj munkahelyemen, a levéltárban lehető-
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uralkodott, apám például már elhagyta a horvátot, apja nyelvét, németül és magyarul beszélt. A keveredés nem volt ritka: apai nagyapám katolikus horvát volt, nagyanyám evangélikus német. A másik
oldalon viszont nagyanyám volt katolikus, nagyapám evangélikus. Alsó középosztályhoz tartozó tanárok, tanítók, kereskedők; nagyon

- Például azt, hogy a nagyképűség nem vezet jóra, és a jól végzett
munka az igazi érték. Sohasem
irigykedem azokra, akikkel együtt
dolgozom valamin. Nekem öröm az
is, ahogy ön itt most végigböngészte a szegedi szandzsák településeiről szóló Káldy-Nagy Gyula-könyv
térképét, mert ennek a kötetnek a
megjelentetéséért sokat dolgoztunk. Azt is jó látni, hogy az 1404 és
1410 között keletkezett Budai jogkönyvet, amelyet 2001-ben jelentettünk meg jegyzetekkel ellátva, azóta is folyamatosan hivatkozzák.

- Mitől lehet érdekes ma egy hatszáz évvel ezelőtti tőrvénytár?

- Miközben az akkori mindennapi élet kereteit határolja be, magáról az életről mesél. A Budai jogkönyvben például az áll, hogy aki
fiát vagy lányát prostitúcióra kényszeríti, azt bőrzsákba varrva a Dunába kell dobni. Ez nem volt új lele-

Pro Urbe Díjat vettek át

A Szegedért végzett áldozatos munkájáért a város közgyűlése Pro Urbe Díjjal tüntette ki Benedek György agykutató, tanszékvezető egyetemi tanárt, az egyetem általános orvostudományi karának dékánját és Kondé Lajos belvárosi plébánost, pasztorális püspöki helynököt. FOTÓK: KARNOK CSABA

zetnek nem volt elég ideje arra,
hogy feldolgozza, ami történt vele,
hogy kialakuljon a modern nemzettudat és önkép. Nem volt elég
békeidő ehhez, mert a második világháború újabb traumát okozott,
majd egy életidegen, a hagyomá- A levéltár most teszi kutathatóvá a nyokat nem tisztelő rendszer köszocializmus kori iratanyagot, és most vetkezett. É n bizakodó vagyok. A
jelent meg - az ön munkája nyomán te magyarság sohasem töltötte ki tel- a várostörténeti monográfia új köte- jesen a Kárpát-medencét, ez tény,
te, amely az 1945-től 1990-ig tartó kor- de mindig a centrumát lakta, ahoszakot tárgyalja. Könnyebb vagy nehe- gyan most is. Ez a legfontosabb
mény: a római jogban a rokongyilkosság büntetésekor is említtetik a
bőrzsák, hogy tiszta elem, azaz víz,
levegő ne érje a bűnöst, úgy pusztuljon. Ez átkerült a Lex Visigotorumba, része lett az európai kultúrának, így a miénknek is.

FOGADOTT
GYERMEK
Blazovich
László felesége Fenyvesi
Gabriella
gyógyszerész,
a családban
három fiú és
már négy unoka van. Ma
délelőtt 11-kor
pedig a történész a Somogyi-könyvtárban örökbe fogadjaAmbrosius Calepinus
latin szótárának 1598-as,
11 nyelvű kiadását. - Sokat fordítottam
latinból és németből és
amikor először
láttam ennek a
szótárnakegy
hatnyelvű változatát, nagyon megtetszett. Ahogy
kiderült, hogy
megvan a tizenegy nyetvű
is, emellett
döntöttem.

zebb olyan kort kutatni, amelynek szereplői még élnek?

- A magyar őstörténetről azért
nem fog abbamaradni a vita soha,
mert kevés a támpont, és a mozaikokat többféleképpen is ki lehet
egészíteni. A szocializmus korából
sok a forrás, de köztük rengeteg a
használhatatlan, egészen nagy kásahegyen kellett átrágni magunkat.
Az persze különös lehet, hogy még
élő emberekről írtunk, de így is ragaszkodni kell a tényekhez.

- Mit gondol arról, hogy a napi politikában sokan a történelemből merítik érveiket?

- Szélsőségek mindig voltak. A
trianoni döntés után ennek a nem-

hely errefelé, utak találkoznak itt
már a neolitikum óta. Örök esélyünk, amellyel élni kell, és remélem, tudunk is élni vele.

Blazovich
László átveszi
a díjat Botka
László polgármestertől.

Szegedért és a város kapcsolataiért

Szegedért Emlékéremmel tüntette ki a város közgyűlése (képünkön jobbról balra) Szammer Istvánt, a Délmagyarország és Délvilág kiadója, a Lapcom Kft. ügyvezető igazgatóját, Takó Tivadar nyugalmazott iskolaigazgatót - aki helyett az elismerést a lánya vette át - , Dombi józsef fizikust, kutatót, Rácz Tibor színművészt és
Kártyikné Benke Etkát, az Etka Jóga Nemzetközi Egyesület vezetőjét. A fotón nem szerepelnek: Szeged nemzetközi kapcsolataiért Emlékérmet kapott Tóth Imre, a Geo-Environ Környezetvédő Egyesület elnöke és Farkas András idegenforgalmi szakember.
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Magyar költőket fedezett
fel a reklámszakma

1

K

A humor után a magyar költészetet is felfedezte
és magáévá teszi a reklámszakma. A Heineken
Radnóti Miklós versével hirdeti a Soproni sört, a
Douwe Egberts Omnia kávét Szabó Lőrinc
Ébredése népszerűsíti, főműsoridőben. Vajon mit
szólna a szerző, ha élne? A kérdés értelmetlen
- a megkérdezett irodalmárok többnyire örülnek.

íjbp^i^-é.'

Kántor Ágnes - az egyetlen Csongrád megyei díjazott egyik nyertes képe előtt, a REÖK-ben. FOTÓ: VERÉB SIMON

A cannes-i filmfesztiválon is
díjazott svéd rendező, Jörgen
Lööf irányította azt a stábot,
amely 22 órás munkával reklámot forgatott az amerikai
Sara Lee kávégyártó nagyvállalat magyar termékéről, a
Douwe Egberts Omniáról.

gű, az is az egyik oka, hogy a fiatal g e n e r á c i ó

nagy része nem jön haza, ide pedig nemigen
költözik senki. Szegedi kortársaim, barátaim,
akikkel együtt indultunk az egyetemen, nem
jöttek vissza. Pedig itt segítő, támogató a közeg, engem rögtön befogadtak a művészkollégák; bízom benne, hogy ez a munkám minőségének is szól. A körülményeim nem ideálisak az alkotáshoz, nehéz megteremteni a feltételeket - fogalmaz Ágnes, akivel gyakran
előfordul, hogy át- vagy újrafesti a képeit,
olykor három-négy réteg is ott lapul a végleges munka alatt, önálló szegedi kiállításra is
készül, de azt is bevallja: nem erőssége a
szervezés. Megálmodott tárlata a költözésről
és az embert körülvevő tárgyakról szólna - az
utóbbi nyolc évben legfeljebb két évig lakott
egy helyen; megtanulta, mennyire kell a tárgyakhoz ragaszkodni. - Milyen jó lenne, ha
mindent be lehetne egyetlen bőröndbe csomagolni; minden felfújható-leereszthető, puha dolog lenne.

A part és a Kád. - Mostanában kezdtem el olyan
képeket festeni, ahol a kompozíciót és a témát is ötletszerűbben választom meg, és nagyobb szerephez
jutnak a környezetemben lévő tárgyak. Megijesztett,
hogy az utóbbi időben eltűntek az álmaim-vágyaim,
de aztán rájöttem: a vízparti ház mégiscsak megmaradt. Szeretném, ha egyszer lenne. Ezt az álombeli házat festettem meg. Igaz, egyelőre a víz közepén áll,
sehol még a part. Elérhetetlen. A Kád onnan jött, hogy
nemrégiben költöztem egy másik lakásba, ahol ez a
fürdőkádam - mondja a díjat termő munkáiról Ágnes.

-

Kedves kollega úr, én
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AZ ARCULATVÁLTÁS
KÖLTÉSZETE

HOLLÓSI ZSOLT

- Szeged szerethető, élhető város, kulturálisan persze kevésbé pezsgő, mint Budapest.
Annak, hogy a nemzetközi mainstreamhez képest a szegedi képzőművészet kicsit más jelle-

igaz..." Ezzel az volt a gond,
hogy a Semmiért egészen,
amelynek első sora ez, nem a
terrorról szól, hanem a szerelemről. Ezen a két eseten akkor többen is fölháborodtak a két reklámon nem. Talán
mert a maga műfajában mindkettő igényes munka.

BAKOS ANDRÁS

KÉPZŐMŰVÉSZET

- Az utóbbi két évben többet festek; a díjazott képeim is frissek, idén születtek. Meglepetésként ért az elismerés, először azt hittem,
viccelnek velem a kollégáim, amikor mondták. Azért örülök neki különösen, mert egészen más típusú képeket festek, mint korábban. Mindig tájképi inspirációból indulok ki,
de csak mostanában jelenik meg több figurális hatás is a munkáimon. Kicsit absztrakt,
geometrikus dolgokkal próbálkoztam korábban, biztosan Maurer Dóra hatására - mondja
Kántor Ágnes, aki a nyüzsgő pesti egyetemi
évek után szülővárosába hazatérve úgy érzi,
visszaszokott.

ha teázol, idd a Plántát!" Az akkori „forróital-piaci" vállalkozás emberét mégsem hatotta
meg a versezet.
Valószínű, hogy mostanra
nem a hirdető cégek vezetőinek, hanem a reklámjaikat készítő ügynökségek dolgozóinak változott meg az ízlése.
Ennek köszönhető, hogy a

KÖLTÉSZET

A szakmai zsűri döntése alapján az
egy kompozíciót alkotó A part és a
Kád című két képével a Barcsaydíjas fiatal szegedi festőművész,
Kántor Ágnes lett a XIII. Táblaképfestészeti Biennále egyetlen megyei
díjazottja.

Tősgyökeres szegedi a X I I I . Táblaképfestészeti Biennále egyetlen megyei díjazottja, Kántor
Ágnes, aki a Tömörkény művészeti szakán
érettségizett. 2006-ban szerzett diplomát a
Magyar Képzőművészeti Egyetemen, ahol a
kortárs hazai festészet emblematikus alakja,
Maurer Dóra volt a mestere. 2007 óta az SZTE
JGYPK Rajz és Művészettörténet Tanszékén
rajzolást,
festést
tanít
óraadó
oktatóként, mellette szabadúszóként építi művészi
pályáját.

,

„Áttetsző arany ingében ragyogva/ jött a nyári hajnal a réten át;/ azt hitte, hogy még alszom, mert mikor/ házam elé ért, elmosolyodott,/ körülnézett s a nyitott ablakon/ nesztelenül beugrott a szobámba./ aztán könnyű
ingét ágyamra dobva/ bebújt hozzám a takaró alá." Szabó Lőrinc

A film igazi érdekessége az,
hogy Szabó Lőrinc Ébredés című, kevéssé ismert versének első "nyolc sora hangzik el
benne: „Áttetsző arany
ingében ragyogva/ jött a
nyári hajnal a réten át;/
azt hitte, hogy még alszom, mert mikor/ házam elé ért, elmosolyodott,/ körülnézett s a nyitott ablakon/
nesztelenül beugrott a szobámba,/ aztán könnyű ingét ágyamra dobva/ bebújt hozzám a takaró alá." Azt, hogy a forgatás
közben közel 60 kilogramm kávé fogyott el, készségesen közölte a hazai forróital-piacot vezető cég, de az, hogy miért és
hogyan esett a választás pont
erre a versre, nem derült ki.
Mert az, amit Carolina Schulten
ügyvezető igazgató mondott,
hogy új kihívásnak tekintik a
fiatal felnőtt korosztály hatékonyabb elérését, és „ennek a célcsoportnak a tradíció és a vitathatatlan minőség mellett relevánsabb a könnyed és fiatalos
hangvétel", nem magyarázza,
miért vették meg a cég teljes arculatváltását célzó kommunikációs kampány számára a verset. A Soproni sört is forgalmazó
Heineken Hungária közlékenyebb: - Olyan verset kerestünk,
amely
egyértelműen
ugyanazt jelenti mindenki számára, mindenféle felhangok
nélkül, és sokan ismerik - írta
kérdésemre Kiss Éva kommunikációs menedzser.
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NEM MONDHATOM EL
SENKINEK,
ELMONDOM
HÁT MINDENKINEK"
- figyelmeztetett Karinthy Frigyes
nemrég a személyijövedelemadó-bevallás leadásának határidejére.

RÉGEN HIÁBA PRÓBÁLKOZTAK

A Soproni reklámja Radnóti
Miklós Nem tudhatom című

Ezzel a reklámmal „vált arculatot" a kávégyártó óriásvállalat.
versének első öt és fél sorát
megzenésítő, érzelmes klip. A
cégtől nem ez az első, nemzeti
érzésekre apelláló hirdetés.
Nehezen magyarázható viszont az APEH választása, az
adóhatóság ugyanis Karinthy
Frigyes Előszó című versének
kezdetével - „Nem mondhatom el senkinek, elmondom
hát mindenkinek" - figyelmeztetett nemrég a személyijövedelemadó-bevallás leadásának határidejére.
Mindez azért is különös,
mert amióta hirdetés létezik,
költőink rendre próbálkoztak
reklámversírással,
nagyon
mérsékelt sikerrel. József Attilának is volt ilyen próbálkozása. A legjellemzőbb jelenet
mégis az Egy szerelem három
éjszakája című zenés filmben
látható. A kávéházban beszélgető fiatalok lelkesen pingpongozva a rímekkel a Planta nevű
teáról írnak együtt reklámverset: „és telente és nyaranta
nincs ital jobb mint a Planta, /
halld az új kor szent parancsát,

Szerződés Fannival. „A nagyon rosszul látó özv. Radnóti
Miklósnéval az utóbbi hónapokban különös dolgok történnek. Radnóti
Nem tudhatom című verséből például sörreklám lett, amiről az özvegy
nem tudott" - írta a Népszava április 10-én. A riport arról szólt, hogy a
98. évében járó Fanni otthon elesett, és „szegénykórházba vitték". A
cikk komoly indulatokat váltott ki, pedig Ferencz Győző, a hagyaték
gondozója azt mondja, téves állítások vannak benne, és erről szóló
levelét közölte is a lap. Az özvegy már otthon gyógyul, a házból nem
tűnt el semmilyen kézirat, mert már két éve minden az MTA
kézirattárában van. A Heineken Soproni Sörgyára pedig fizetett - állítólag
enélkül is idézhetett volna - , és szerződést kötött az özveggyel, aki
Ferencz szerint pontosan tisztában van azzal, mit írt alá ügyvédje
jelenlétében. Ugyanezt nyilatkozta a Heineken is. Az összeg üzleti titok.
Egy mai költő új versének közlésekor az irodalmi folyóiratok 5-15 ezer
forintot fizetnek, ez az első közlés joga. Egy szerzői jogi szakértő nem
merte megbecsülni, mennyit lehet várni egy reklámban fölhasznált
versért. Szerkesztőkkel beszélve arra a következtetésre jutottunk, több
százezres, vagy milliós honort is lehet kérni.

kozmetikázott
szépségeszményt hirdető képek és a vicces ötletek mellett szép lassan
megtelik költészettel a reklámblokk. Jó, de haszontalan
kérdés, hogy vajon az érintett
költők beleegyeztek volna-e
abba, hogy ilyen értelmezésben jelenjen meg a művük.

INKÁBB ÖRÜLJÜNK!

„Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt / kis ország." A Soproni pontosan idézi
Radnóti Miklós versét.

Erről ugyanis már nem ők, hanem örököseik döntenek. Az
irodalmárok - talán ezért is némi gyanakvással figyelik a
jelenséget. Főleg Radnóti Miklós miatt, mert két éve szintén
a Nem tudhatom című versbe
„javított bele" Melocco Miklós
szobrászművész,
amikor
egyik művére felírta néhány
sorát: csecsszopók helyett azt
véste, csecsemők, mondván,
hogy ez a szó szebb... Szabó
Lőrincet is érte már hasonló
baleset, amikor a Terror Háza
az egyik kiállítását ezzel az
idézettel hirdette: „Hogy rettenetes, elhiszem, de így

csak középiskolás unokám
reagálására tudok hivatkozni,
aki boldogan idézi a hallott
Szabó Lőrinc-verset. örül, mert
kevéssé ismert vers került ezzel az érdeklődés középpontjába, igen ízléses tálalásban. Ha
ő örül, akkor én csak örömmel
csatlakozhatok az ő öröméhez
- felelte az Ébredés körítését
firtató kérdésemre Kabdebó
Lóránt, Szabó Lőrinc életművének legismertebb kutatója.
- Ezeket a reklámokat százezrek, milliók látják, ők meg
fogják jegyezni a hallott szöveget: tudni fognak legalább
nyolc sort Szabó Lőrinctől, öt
és felet Radnóti Miklóstól
- mondja Grecsó Krisztián író,
az Élet és Irodalom prózarovatának vezetője. - Ennek örülni
kell akkor, amikor például egy
évforduló kapcsán a Kossuth
rádió járókelőket kérdez az utcán arról, ki volt Radnóti Miklós, és a legkomolyabb válasz,
amit hallhatunk, az, hogy „talán költő".
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NÉVJEGY
Szalóki Ági
Budapesten
született
1978-ban. Pedagógus szülei már egész
kicsi korában
nagy figyelmet fordítottak gyermekük zenei nevelésére. otthonukban
mindennapos
volt a zenehallgatás,
éneklés, énekes játék. Ági
4-5 éves korában kezdett
a népzene
iránt érdeklődni. Az élő
népzenével
csak 18 éves
korában találkozott, addig
archív felvételek énekeseit,
muzsikusait
vagy a profi
táncházas
előadókat
hallgatta. 17
évesen kezdett színpadon énekelni.

Nagy Bandó András (Deszk, 1947. nov. 1 2 . - ) : humorista, előadóművész. 1963-1975 között a Délmagyarország és a szegedi Egyetemi Lapok karikaturistája. 1975-től előadóművész, 1982-ben első díjat nyert a II. humorfesztiválon. 1982-84-ben
a Mikroszkóp Színpadon lépett fel, azóta szabadfoglalkozású művész. 1989-től a Hócipő című szatirikus lap munkatársa.

LÉVAY GIZELLA

Szalóki Agi, a gyermeklelkű díva
Virtuálisan hozta létre alkotótársával legújabb albumát
Szalóki Ági: a XXI. század „egyesült" a népzenével. A
sokoldalú és sokarcú énekesnő gyerekeknek és
felnőtteknek is dalol, és úgy tapasztalta: a
kicsik sokkal őszintébbek. Rendszeresen
jár Erdélybe népzenét gyűjteni, de nem
külsőségekben, hanem a bensőjében
őrzi a hagyományt.
ZENE
FARKAS JUDIT

éves korom óta jelen van az életemben a magyar népzene. Ez a projekt
nekem mint ma élő, modern nőnek
teljesen természetes dolog, kíváncsi vagyok arra, hogyan lehet
másként
is
megközelíteni.
Gyakran mondják, hogy ha a
fiatalok ilyen közegben hallják ezt a zenét, érdekesebb
lehet számukra. Nekem
nincsenek illúzióim, de
egy nagyon erős, jó zenének tartom a Kishúg dalait, és régi vágyam teljesült vele.
- Rendszeresen jár Erdélybe népzenét
gyűjteni.
Mennyire
„szűrődik
be" a huszonegyedik század a kicsi falvakba?

- Legújabb projektjében, a Borlai Gergővel közös Kishúgban mind az elkészülésben, mind a technikában együtt
volt jelen az archaikus népzene és az
elektronikus zene, a 21. század technikája. Könnyen összefér a kettő?
- A produkció születése mellett
- ami virtuális módon történt,
MP3-as zenefájlokat küldözgettünk
egymásnak az interneten - , az is
különlegesség, hogy az archaikus
népzenét egyedül az én énekem
képviseli a zenében. Két különböző
világ ér össze, ami számomra azért
is jelentett nagy kihívást, mert itt
az én hangom, tudásom, szellemem, lelkem-testem kell, hogy hiteles legyen, hogy egyedül képviselje a hagyományt, a népzenét.
Eddig csak olyan világzenei formációkban dolgoztam, amelyekben megszólaltak akusztikus népi
hangszerek is, de most azt éreztem,
ebben a világban egy picit szimbolikus lehet az, amit a zenében létrehoztunk. Én magam nem járok
népviseletben, az otthonomban is
csak egy-két jel utal arra, hogy kötődöm - nem csak, de elsősorban a magyar népi hagyományokhoz.
Egészséges egyensúlyra törekszem
az életemben, hogy együtt legyen
az urbánus és a népi. Budapesten
születtem, őrzöm a városban a népi
hagyományt. Külsőleg semmi nem
utal erre, de az a fontos, amit magunkban hordozunk.
- Vannak, akik azt az álláspontot
képviselik, hogy a hagyományőrzés
azt jelenti: mindent változatlanul
vinni tovább. Az nem hagyományőr-

- Ördöngösfüzesen,
a Mezőségen
jártam például Hi-

zés, ha egy elektronikus projektbe
kerül bele a népzene?
- Ha soha nem tanultam volna
népzenét, és nem lennék tisztában
a magyar népzene különböző tájegységeivel, nem találkoztam volna azokkal az énekesekkel, akiknek köszönhetően fennmaradtak a
mai napig ezek a dallamok, hiteltelen volna az előadásom. Négy-öt

humorista, Nagy Bandó András

évtizedek óta a Baranya megyei
üdülőfaluban, Orfűn él, mégis ezer
szállal kötődik a Maros partjához és
Deszkhez, ahol a gyermekkorát töltötte. A
Karinthy-gyűrűs előadóművésszel gyerekkori
fotóalbumát lapozgattuk.

Több mint 1200 fényképet töltöttek fel olvasóink gyermekeikről, unokáikról a delmagyar.hu nagy családi fotóalbumába. A hat kategóriában
meghirdetett játékunkban a
régi fényképek is előkerültek:
azok is nevezhettek, akik már
túl vannak a boldog gyermekéveken. Ismert személyiségek
családi fotóalbumaiba is bepillantottunk: ezúttal Nagy

- Elsősorban népdalénekesként ismerik önt, de jelent meg több gyermekalbuma, készített szomorkás
hangulatú dzsesszlemezt, Karády
Katalin-albumot. A gyereklelkű felnőtt, a szomorkás énekes, a díva:
ezek mind az ön arcai?
- Igen, és úgy érzem, az új produkcióban egyesül mindaz, amit
eddig
megismerhettek
tőlem.
Népdalokat, de kortárs költők
verseit is énekelem - Jónás Tamás, Szabó T. Anna szövegeit, és
egy Lackfi-verset franciául - ,
megszólalnak magyar, cigány,
török dallamok, és ami újdonság: saját dallamaim mellé
most már saját szövegem is
van. A Besh o droM zenekarban bulizós csajszi voltam, remélem, amikor sikerül felszabadulnom ebben a produkcióban, ez is elő fog törni belőlem
előbb-utóbb. A kislány ugyanúgy, mint a remélhetőleg már
érett, okos nő.
- Miben más énekelni gyerekeknek, mint felnőtteknek?
- A felnőttek sokszor sznobizmusból mennek el, ülnek be valahová, egy gyerek pedig nem tudja
titkolni, ha neki valami nem tetszik. Sokkal jobbak a szenzorjaik:
jobb a szemük, a fülük, érzékenyebbek, mint a felnőttek. Őket
már nagyon sok információ befolyásolja, és előítéletesebbek is.
Nagyon-nagyon szeretem a közönségemet, helyes emberekkel

©

Az íróként is roppant népszerű

DESZK. ORF0
MUNKATÁRSUNKTÓL

tattam neki, mennyi mindent
meg lehet nézni az interneten.
Megnéztük a magyarszováti Maneszes Marci bácsit, de megnéztük Karády Katalint is. Annus néni odavolt, mennyi minden kinyílik előtte. Természetesen ők is
használnak
mobiltelefont,
de
nincs idejük arra, hogy a modern
dolgokkal foglalkozzanak. Sokszor én is azt érzem, nemigen van
nekünk szükségünk erre a sok
mindenre. Csak csináljuk a problémát meg a feladatot magunknak, de arra nincs időnk, hogy a
szüleinkkel, a szomszédjainkkal
beszélgessünk.

Bandó András gyerekkori fotói közül válogatunk.
Az író, humorista hosszasan beszélt arról a fotóról,
amelyen egykori osztálytársaival látható a deszki általános
iskola udvarán. Hogy olvasóink is könnyebben felismerjék, egy B betűt rajzoltunk a
feje fölé.
- A Sosemvolt Toscana című regényembe is bekerült ez
a kis csapat, amelynek több
mint fele elment már. Ebből a
közösségből „kellett" kitűn-

deg Annus néninél. A háznál van
bivaly, kecske, mindenféle háziállat. Annus néni ugyanúgy süti a
kenyeret, a fánkot, mint a régiek,
éli a maga falusi életét, őrzi az
énekeit és a meséit, az unokája
pedig a szobában internetezik.
Odaültettem Annus nénit a számítógép elé - az unokája ezt nem
tette még meg vele - , és megmu-

nöm. Mélyről érkeztem, és
most sem gondolom, hogy
szédítő magasságban lennék.
A „csúcsra jutottam" állapot
mindig zavart, mert onnan
már csak lefelé lehet menni.
Egy fennsíkra érkeztem - ebben hiszek, és szeretnék még
elidőzni ezen a tájon - merengett a magát örök gyereknek
valló, a hatodik ikszbe tavalyelőtt belépett humorista.
Újabb fénykép: a Maros
vizében állnak nagynénjével, Piroskával. A B betű

Kabaré, dedikálás. Az előadóművész most épp Szegeden nosztalgiázik: ma a Széchenyi téren lép fel kabaréesten, holnap verses-dalos műsorral kedveskedik a gyermekeknek a Dugonics téren. A
Szamárfül Kiadó pavilonjánál
vasárnapig dedikál.

Bandó feje fölött, a másik
kissrác unokaöccse, Toncsi,
a k i az 56-os forradalom idején náluk töltött pár hónapot, Deszken folytatva a sulit. - Toncsival sok nyarat
töltöttünk együtt, számára
Deszk és a Maros partja volt
Tüskevár. Voltak sárdagasztó iszapbirkózások, szalonnasütögetések, kész majális
volt az ottlét. Ma is deszki
vagyok, de nem mennék
vissza. Ez már nem az a falu, én már nem az a srác vagyok - zárta monológját.

találkozom - akár felnőttek, akár
gyerekek. Az is különbség, hogy
sokkal jobban kell figyelnem a
gyerekekre, éppen milyen állapotban vannak, próbálok rájuk
hangolódni. A felnőttközönség
számára előre megírhatok egy
műsort, viszont ha a gyerekek kicsit elkezdenek mocorogni, tudom, hogy egy gyorsabb dalt kell
játszanom.

99 Én magam nem járok
népviseletben, az
otthonomban is csak
egy-két jel utal arra, hogy
kötődöm a magyar népi
hagyományokhoz.
Szalóki Ági

- Úgy tűnik, sokkal őszintébb, amit
visszakap a gyerekközönségtől. Mit
tapasztal, mennyien őrzik meg a
gyermeki lelküket felnőttkorukra?
- Nagyon kevesen. Azt vettem
észre, hogy a játék, a kreativitás
12-14 éves kor körül kivész, de
nem akarok ennyire pesszimista
lenni. Remek pedagógusok tanítanak Magyarországon, létezik kiváló művészeti nevelés, talán
még soha nem volt ennyi kicsi
néptáncos, mint ma. Létrejöttek
értékes zenés képességfejlesztő
foglalkozások is, ilyen például a
Ringató az anyukáknak és az 1-3
év közti gyerekeknek. A Művészetek Palotájában anyák napján jártam egy különleges Ringató-foglalkozáson. Három turnuson keresztül énekelt egyenként 130
édesanya a pici gyerekével: ez
csoda. Nagyon fontos, hogy az
oktatásban és a médiában milyen
hangsúlyt kap a művészeti nevelés. Az sem mindegy, milyen zenére szerveznek vizuális nevelés-foglalkozást az óvodában, a
tornaórán tinglitangli popslágerre aerobikoznak-e vagy jó minőségű zenére, és megjelenik-e a
szalagavatón a nép saját hagyományos tánca.
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Csörög a telefon (•

MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT

Mit tud a pünkösdről?

i

s

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat kedden
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 21 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon. 16 és 21 óra
között rendkívüli eseményekről szóló bejelentéseket fogadunk.
E-mail: kapcsotatok@delmagyar.hu
SMS-számunk: 06-30/303-0921
Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

DEÁK ANDRÁS
diák:
- A pünkösdöt minden évben 40
nappal húsvét után ünneplik. Számtalan népszokás és hagyomány fűződik ehhez az időponthoz. Jártam
evangélikus hittanra, ott megismerkedtem a legtöbb egyházi ünneppel.
A pünkösd nem annyira népszerű
ünnep, mint mondjuk a húsvét.

ORVOSI ÜGYELETEK
Szeged baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Sebészet, nem
baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.) Urológia és felnőtt sürgősségi betegellátás:
sürgősségi betegellátó osztály
(Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészet, 14 év alattiak: gyermekgyógyászati klinika (Korányi fasor
14-15.). Szemészet: szemészeti
klinika (Korányi fasor 10-11.).
Gyermek és felnőtt orvosi ügyelet: reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
(Szilágyi utca felől). Tel.:
62/433-104 vagy 104. S. 0. S.
Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 06-80/820-111.
Gyógyszertár, hétvége: Assisi
Szent Ferenc Gyógyszertár (Debreceni u. 2., tel.: 543-180), hétfő-szombat 22-7-ig, vasárnap
20-7-ig, munkaszüneti napokon
(ünnepnap) 7-7-ig. Hétfő: Bartók
Gyógyszertár (Bartók tér 1., tel.:
540-218), (ünnepnap) reggel 7-től
reggel7-ig. Fogászat, hétvége:
7-13 óráig, fogászati klinika, Tisza
L. krt. 64.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
D E N T H A
F O G Á S Z A T
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 9 - 2 2 , szo-v. 9 - 1 9 óráig.
www.dentha.hu
„ „

HORVÁTH KRISZTINA
diák:
- Nem tudok túl sokat a pünkösdről. Azt hiszem, ez a nap a
Szentlélek eljöveteléhez kapcsolódik. Nem ismerem az egyházi
ünnepeket, azokról a valláshoz
kötődő ünnepekről tudok többet,
amelyekről a legtöbb ember: a
karácsonyról és a húsvétról.

PAPP IMRE
gázmérnök:
- Bár a pünkösd egyházi ünnep,
ma már inkább népünnepnek
számít. Talán az évszakváltáshoz
is kapcsolódik. Ilyenkor pünkösdi
királyt is választanak. Nekem inkább a családot jelenti, hiszen
hosszú hétvége lévén nincsen
munka, és együtt lehetünk.

JUHÁSZ GYULA
önkormányzati képviselő:
- A pünkösd fontos esemény a keresztények életében, a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Számos hagyomány és népszokás kötődik hozzá, a legismertebb a pünkösdikirály-választás. Ilyenkor szoktak a
Szűzanyához zarándokolni, és sokan
megnézik a csíksomlyói passiót is.

KERESZTREJTVENY - SZIVEK TAVASZA ES T E L E
Mai rejtvényünk egy filippínó közmondást tartalmaz.
Az előző rejtvény megfejtése: Hárman akkor tudnak titkot tartani, ha közülük kettő hatott.
EGY n - katonai
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ÁRAMKEDVEZMÉNY
Berkecz Lászlóné irta e-mailben: A villamosenergia-számlában van egy tétel: „kedvezményes árú villamosenergiaellátás-támogatás". Olvasónk úgy
véli, a nyugdíjasai kedvezményét fizetteti meg a cég a lakossági fogyasztókkal. Azt szeretné
tudni, ez törvényes-e, le van-e
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írva valahol, hogy ezt a tételt a
fogyasztónak kell állnia. Szerinte a szolgáltató, ha kedvezményt akar adni, adjon a saját
nyeresége terhére.
Az EDF Démász Zrt. kommunikációs csoportja az alábbi választ adta
olvasónk kérdésére: „Köszönjük
ügyfelünk érdeklődését a villamosenergia-számla díjtételével
kapcsolatban. A lakosság részére
értékesített villamos energia árában nincs szociális alapú eltérés,
így a nyugdíjasok is olyan áron
kapják a villamos energiát, mint
bármely lakossági fogyasztó. A jelzett fizetendő tétel egy korábbi
időszakból megmaradt, de fokozatosan csökkenő mértékű támogatás finanszírozására szükséges. A
villamosenergia-ipar nyugdíjasai
még szerzett jogosultságként kedvezményes áron kapják a villamos
energiát, amelyet az átláthatóság
érdekében törvény ír elő, így az a
számlán külön sorban jelenik meg.
A kedvezményes elszámolásra jogosultak körét és a kedvezmény
mértékét, alkalmazási feltételeit
miniszteri rendelet tartalmazza."
ÜGYFÉLFOGADÁS
Makai Mária május 17-én szeretett volna ügyet intézni a szege-

ORDÍTANAK A FIATALOKKAL
Kiss Károlyné egy Víztorony téri üzMEGKÉSETT VÉDEKEZÉS
letbe jár rendszeresen vásárolni, ahol
nagyon gyakran cserélődik a munkaNagyvári László elmondta: úgy véli, a
belvizek egyik fő oka a kiépült csator- erő fiatalabb része. A minap tanúja
volt, hogyan ordítanak az idősebb alnázási és belvízvédelmi rendszerek
kalmazottak az újonnan érkezett fiaelhanyagolása. Azt pedig felháborítónak tartja, hogy a kisebb folyók, pata- talokkal. Olvasónk szerint ez lehet az
oka a gyakori cserélődésnek, és úgy
kok elleni védekezésnél az első 5-6
véli: normális hangnemben is el lenapban csak a megfáradt tűzoltókat
hetne magyarázni a tudnivalókat az
és a helyi lakosokat lehetett látni. A
új munkaerőnek.
honvédség csak későn, május 19-én
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REPEDEZETT jÁRDA
Szegedi olvasónk arra hívta fel a
figyelmet a 62/478-400-as telefonszámról, hogy a volt cipőgyár
oldalában ugyan felújították a
buszmegálló azon részét, ahol
megáll a busz, a járda azonban
változatlanul repedezett,
előbb-utóbb kibicsaklik egy utas
lába, amikor le- vagy felszáll a
buszra.
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kapcsolódott be, csekély 160 fővel,
amikor az ország harmada vízben állt.
A javítási munkálatok árát persze
megint az adófizetők állják majd.

A CSÖRÖG ROVATOT LEGKÖZELEBB KEDDEN HÍVHATJÁK!

>

OLVASÓINKNAK

UTÁNAJÁRTUNK OLVASÓINK PANASZANAK
FELVITTÉK A KORHATÁRT?
Nyugdíjas, 64 éves szegedi olvasónk a 30/310-8967-es telefonszámról panaszolta, hogy a szegedi SZUE-ban 62-ről 65 évre emelték a nyugdíjas jegy korhatárát.
Olvasónk szerint így sokakat megfosztanak attól a lehetőségtőt,
hogy úszhassanak, tegyenek az
egészségük érdekében. Ezenkívül
úgy véli. Szegednek szüksége lenne végre egy külön fedett uszodára is, ahol csak a sportolók úsznak.
A Napfényfürdő Aquapolis honlapján
a különböző kedvezményekről a következőket írják: „A nyugdíjas kedvezmény feltétele a nyugdíjas igazolvány
bemutatása és nőknél 62 év, férfiaknál 65 év betöltött életkor. A feltételek meglétének igazolása nélkül a
kedvezmény nem jár." Egyetértünk
olvasónkkal, hogy Szegednek szüksége lenne egy új fedett uszodára is.
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HŐBÖRGŐ BICIKLISEK
Seres Zoltán írta e-mailben Szegedről: „A kedves kerékpárosok
csak panaszkodni tudnak, hogy
rosszak a kerékpárutak. 1 liter
benzin árának 58 százalékát teszi
ki az áfa és a jövedéki adó. A kerékpárosok mennyit fizetnek az államnak, hogy karbantartsa a kerékpárutakat? Lehet, hogy be kellene vezetni valamiféle kerékpáradót, és akkor jogosan háboroghatnának, hogy rosszak a bicikli utak. Addig is legyen az az első,
hogy Szegeden ne 10-20 centi
mély kátyúk között kelljen a gépkocsivezetőknek - akik kőkeményen fizetnek - lavírozniuk."

di APEH-kirendeltségen. A kiírás
szerint 8 órakor nyit az ügyfélszolgálat, ám 8.50-kor még
mindig nem volt nyitva egyetlen
ablak sem. Addigra már vagy
százan vártak a sorukra. Olvasónk kénytelen volt elmenni
egy megbeszélésre, így később
húzhatott újra számot. Sokan
felháborodtak: ha 9 körül nyitnak, miért nem írják ki azt az
időpontot?
Az APEH-től az alábbi tájékoztatást kapta rovatunk: „Az APEH
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának Szeged, Bocskai u. 14. szám
alatti ügyfélszolgálata hétfőn 9.00
órától 18.00 óráig, kedden 12.00
órától 15.00 óráig, szerdán 8.00
órától 15.00 óráig, csütörtökön
8.00 órától 11.00 óráig, pénteken
8.00 órától 11.00 óráig áll az adózók rendelkezésére. Az ügyfélfogadási időről az épület falán jól
látható helyen kifüggesztett tábláról, az ügyféltérben elhelyezett tájékoztatóról, valamint az APEH internetes honlapjáról
(www.apeh.hu/regiok/delalfold/ugyfelszolgalat) informálódhatnak az adózók. 2010. május
17-én, hétfőn a fentieknek megfelelően 9.00 órától fogadtuk az
ügyfeleket."

Tisztelt olvasóink! Olvasói leveleket csak teljes névvel aláírva, csörögös észrevételeket csak teljes névvel vagy telefonszámmal áll módunkban közölni. E-mail címünk:
kapcsolatok@delmagyar.hu.
SMS-számunk: 30/303-0921.

Egész családunk mély megdöbbenéssel értesült Berényi Apollo haláláról. Derült égből villámcsapásként ért a hír, amelyre egyáltalán
nem voltunk felkészülve. Hogyan
is lehettünk volna? Hiszen egy
életerős ember volt, akinek köze
nem volt a halálhoz!
Apollót 11 éves koromban ismertem meg, akkor édesapám már 22
éve együtt dolgozott vele. Szakmai kapcsolatban voltunk, de a
zenén kívül is nagyon jó barátokká váltunk. Sosem felejtem el: ő
tanította meg nekem az Only

You-t, amikor Kübekházán együtt
zenéltünk. Úgy gondolom, Szegeden az ő korosztályában nincs,
nem volt és nem is fesz olyan
énekes-zenész, mint amilyen ő
volt. Berényi Apollo. Ugyanannyira
egyedi volt, mint neve: rajta kívül
senkit nem hívtak így a városban.
Úgy érzem, szakmailag és emberileg, barátként és zenésztársként
is tartozom neki annyival, hogy
egy emlékkoncertet szervezzek a
tiszteletére. Én így érzem méltónak a búcsút tőle.
Lakatos Krisztián

KÖSZÖNET
IRATOK
A 30/494-0992-es telefonszámról
szegedi olvasónk mondott köszönetet
annak a jó szándékú fiatalembernek,

aki a szakadó esőben elvitte a lakcímére elveszített igazolványát és iratait, és mivel őt nem találta otthon, leadta azokat a szomszédasszonyának.

Virágtenger

A szegedi Pick Óvoda középső csoportosait kapta lencsevégre az óvodavezető a virágtengerben, a Horgosi úti
focipályán. FOTÓ: DÉKÁNY KATALIN

PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

2 0 1 0 . MÁJUS 2 2 . , SZOMBAT

21.10 óra: Ferenczi György és a
Rackajam - rackaparti
VASÁRNAP
10 óra: Balga-koncert - folk
11 óra: Szárnyas Sárkányok: Szent
György és a sárkány - utcaszínház
12 óra: Balga-zenekar - folk
14 óra: Bordó Sárkány - régizene
15.30 óra: Kordémesék: A polgármester meg az ördög - meseszínház
16 óra: Kordémesék: Paprikából
Jancsika - meseszínház
16.30 óra: Szárnyas Sárkányok:
Nem esik messze az alma... - utcaszínház
17 óra: Gardon Gárda - folk
18 óra: Balga-koncert - folk
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A TESCO-PARKOLÓBAN
szombat 14 óra: Boszorkányok
négy keréken, női autós ügyességi
verseny 12. évi futama.
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
szombaton 9 - 1 3 óra: Gyermeknap - kézműveskedés (gyékény,
szárazvirág), ugrálóvár, Cibere Meseszínház
A DÓM TORONYKILÁTÓJA
szombaton 12-17 óráig tart nyitva. Jegyek 500 forint/fő ellenében
válthatók.

A Szeged-napi ünnepségsorozat egyik vendége a Republic együttes.
Koncertjüket a Móra parkban este 8 órától hallhatják az érdeklődők.
CSALÁDI P R O G R A M O K
SZEGED
BORFESZTIVÁL
SZÉCHENYI TÉR
SZOMBAT
1-ES SZÍNPAD
17 óra: Nagy Bandó András
19 óra: Hemmingeni Zeneiskola
21-24 óra: Raemeque trió
2-ES SZÍNPAD
17 óra: Károlyfalvi Krisztina - jazz
moments
18 óra: Give me Five - a cappella
19 óra: Molnár Quartet
2 1 - 2 4 óra: Rácz Trió
VASÁRNAP
1-ES SZÍNPAD
18 óra: Czutorcherstra - Czutor
Zoltán és Czutor Anett műsora
20 óra: Blues Bell
21-24 óra: Rácz Trió
2-ES SZÍNPAD
18 óra: Sun City - unplugged
19 óra: Dodgem-koncert - gyerekek a színpadon
21-24 óra: Greenó
HÉTFŐ
1-ES SZÍNPAD
17 óra: Szabó Norbert Trió
18 óra: Fehérvári László zongorázik
20 óra: Stand Up
2-ES SZÍNPAD

17 óra: ArtStab Push Projekt Lazy Days
18 óra: Rambling Blues
20 óra: Easy DC
DUGONICS TÉR
SZOMBAT
20 óra: Láss csodát produkció
Capoeira-bemutató tűzzsonglőrökkel
VASÁRNAP
9 óra: Ezer sziget játszóház
10 óra: Grimm Busz Színház
11 óra: Nagy Bandó András gyermekkoncertje
15 óra: Káci Fantáziaországban
17 óra: Öreg Rocker Nosztalgia Fieszta - Fellép: Juniolds, Drink
Panthers
HÉTFŐ
14 óra: Time Travel
16 óra: Voga Viki
18 óra: Király Martina
MÓRA PARK
SZOMBAT
10-18 óra: Honvéd toborzó rendezvény (katonai toborzás, technikai bemutatók, repülőgép-szimulátor)
10-15 óra: II. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó
15 óra: Közelharc-bemutató
15.30 óra: Fegyveres díszelgők
bemutatója

16 óra: Hannoveri Hemmingen Zeneművészeti Iskola
16.30 óra: Faktor Blues Band
18.30 óra: Rhytm Sophie
20.30 óra: Blues B. R. Others
Show
VASÁRNAP
15-19 óra: Nemzetiségi Folklórtalálkozó
20 óra: Republic-koncert
21.30 óra: Tűzijáték
SZEGEDART
SZOMBAT
A SZENT ISTVÁN TÉREN
9 - 1 2 óra: Aszfaltrajzverseny
17 óra: Zene és képzőművészet Tavaszi zsongás: az Amadeus Klarinét Zenekar koncertje
17.30 óra: Szonett Szegedhez divatbemutató a Szegedi Divatiskola növendékeinek közreműködésével
9 - 1 9 óra: Víztorony-látogatás
A KLAUZÁL TÉREN
10 órától napnyugtáig: Utcai arcképfestők randevúja
VASÁRNAP
A STEFÁNIÁN
10 óra: Vasárnap (is) festők.
A KASS SZÁLLÓBAN
10 óra: Cigány festészet Magyarországon 1969-2009. Válogatás a
Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ Képzőművészeti
közgyűjteményéből (május 25-éig
látható).
A DANKÓ PISTA-SZOBORNÁL
17 óra: Cigányzene-koncert Dankó
Pista emlékére
XI. SZEGEDI HÍDI VÁSÁR
ÖRDŐGSZEKÉR SZÍNPAD (BELVÁROSI HÍD ÚJSZEGEDI VÉGÉN)
SZOMBAT
9.30 óra: Zenés-zajos vásárnyitó
felvonulás (Széchenyi tér-Híd utca-Újszeged)
11 óra: Új Akropolisz Meseháza:
Mezőszárnyasi
12 óra: Kender zenekar - déli muzsika
14 óra: Szárnyas Sárkány: Nem
esik messze az alma a fájától utcaszínház
15.30 óra: Kordémesék: A falánk
kiscsibe - meseszínház
16.30 óra: Gardon Gárda-koncert
- folk
17.30 óra: Kordémesék: Mehemed, s nem egy tehenek - meseszínház
18.30 óra: Szárnyas Sárkányok:
Szent György és a sárkány - utcaszínház
19.30 óra: Barboncás: Varionett pajzán mesék marionettre
20 óra: Técsői Banda - ruszindiszkó

KERÉKPÁRTÚRA NAGYSZENTMIKLÓSRA
SZOMBAT
Indulás: Újszeged vasútállomás
7.50
A túra résztvevői Kiszombor megállóig vonattal viszik járműveiket,
ahol meglátogatják az Árpád-kori
templomot. 24 kilométer biciklizés
után Nagyszentmiklóson Bartók-emlékeket keresnek fel, majd
mikrobusszal Temesvárra utaznak
városnézésre. Túravezető/jelentkezés: Dósa Endre 20/415-4615.
FÁBIÁNSEBESTYÉN
II. VETERÁN- ÉS KÜLÖNLEGES
JÁRMÜVEK TALÁLKOZÓJA
A LÓVERSENYPÁLYÁN
SZOMBAT
9 - 1 0 óra: játékos vetélkedők, felvonulás
12-14 óra: Ebéd
14 óra: Ügyességi versenyek mozdonydugattyú-hajítás, stabilmotor-forgatás, veterántraktorok
erőversenye
18 óra: Felvonulás
20 óra: Tábortűzgyújtás, szalonnasütés
VASÁRNAP
8.30 óra: Szervezett túra a szarvasi arborétumba
14 óra Ebéd
16 óra: Eredményhirdetés, tombolasorsolás, zenés mulatság

15.30,17.45,20 és szombat, vasárnap 22 órakor is.
A tébolyultak (feliratos): szombat, vasárnap, hétfő 10.15,
14.30,16.30,18.30, 20.30 és
szombat, vasárnap 22.30 órakor is.
Robin Hood (feliratos): szombat,
vasárnap 10.45,13.30,16.15,19,
21.45 óra, hétfő 11.45,14.30,17.15,
20 óra.
Titánok harca (m. b.): szombat,
vasárnap, hétfő 14,18.15, 20.15
óra.
Minden kút Rómába vezet (feliratos): szombat, vasárnap, hétfő
12.15,16.30, 20.30 óra.
Vasember 2. (m. b.): szombat,
vasárnap, hétfő 10.45,13,15.15,
17.30,19.45 és szombat, vasárnap
22 órakor is.
Emlékezz rám (feliratos): szombat, vasárnap, hétfő 10,14.15,
18.15 óra.
így neveld a sárkányodat - 3D
(m. b.): szombat, vasárnap, hétfő
10,12,16 óra.
Brooklyn mélyén (feliratos):
szombat, vasárnap 22.30
óra.
Exférj újratöltve (m. b ): szombat, vasárnap, hétfő 12.15,17.15,
19.30 és szombat, vasárnap 21.45
órakor is.
így neveld a sárkányodat (m.
b.): szombat, vasárnap, hétfő 13
óra.
Avatar - 30 (m. b.): szombat, vasárnap 22.15 óra.

fer: Umy si rucky, ideme jest
(Moss kezet, eszünk!) - a Vertigo
Szlovák színház előadása.
PINCESZÍNHÁZ
szombat 20 óra: Emberkísérletek
- Ingmar Bergman Kígyótojás című filmje alapján.
GYERMEKSZÍNHÁZ
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ/DUGONICS TÉR
szombat 11 óra: Rest mese (előadás),
szombat 15 óra: Eredményhirdetés és gála.
FILM
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
A kisvakond kalandjai (m. b.):
szombat és vasárnap 10 óra,
E. T. (m. b.): hétfő 10 óra,
Bombák földjén (feliratos): szombat, vasárnap, hétfő 15.30 óra,
Titánok harca (m. b.): szombat,
vasárnap, hétfő 17.45 óra,
Kecskebűvölők (feliratos): szombat, vasárnap, hétfő 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Kortárs képzőművészek portréfilmjei: szombat 16 óra,
Éhség (feliratos): vasárnap, hétfő
16 óra,
Őfelsége pincére voltam (feliratos): szombat 18.15 óra,
Valami boldogság (feliratos): vasárnap 18.15 óra,
Cseh álom (feliratos): hétfő 18.15
óra,
Caravaggio (feliratos): szombat
20 óra,
Bombák földjén (feliratos): vasárnap, hétfő 20.30 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Párterápia (m. b.): szombat, vasárnap, hétfő 16.15 óra,
Őfelsége pincére voltam (feliratos): szombat 18.30 óra,
Az ifjú Viktória királynő (feliratos): vasárnap, hétfő 18.30 óra,
Kínai lány (feliratos): szombat,
vasárnap, hétfő 20.45 óra.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Titánok harca. Színes, m. b. angol
film: szombat, vasárnap 18.30
óra.
SZENTES
Alice Csodaországban. Színes m.
b. amerikai fantasztikus film:
szombat, vasárnap, hétfő 17.30
óra,
Komfortos mennyország. Színes,
feliratos amerikai-angol-új-zélandi film: szombat, vasárnap, hétfő
20 óra.

GRAND CAFÉ
HITCHCOCK-NAP
A fehér szalag (feliratos): szombat, vasárnap 18.30 óra, hétfő 21
óra,

PITVAROS
Villámtolvaj - Percy Jackson és
az olimposziak. Színes, m. b. kanadai film: szombat 19 óra.

A FÉSZEK-KLUBBAN
(BRÜSSZELI KRT. 22/B)
szombat 22 óra: Dark Wave
Gothic Night,
vasárnap 20 óra: Indirekt, Maradék.
AZ AFRICA CAFÉBAN
szombat 20 óra: Ladies Night - a
különleges koktélok éjszakája.
A GARABONCZIÁS BOROZÓBAN
szombat: Morbid Carnage, 213, Living Dead Army.
A TISZA RIVER CAFE CLUBBAN
(A PIROS ÚSZÓHÁZ HELYÉN)
szombat 22 óra: DJ Bigi.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A FEKETE HÁZBAN
(SOMOGYI U. 13.)
megnyílt a Söröskorsók és kancsók Köves L. Imre magángyűjteményéből című kiállítás, amely
szeptember 10-éig, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig tart nyitva.
A REÖK-PALOTÁBAN
(TISZA L. KRT. 56.)
megnyílt a XIII. Táblakép-festészeti biennále, megtekinthető július
11-éig, kedd-vasárnap 10-18 óráig, szabadtéri előadásnapokon:
10-20 óráig.
A MÓRA FERENC MÚZEUM
ELŐCSARNOKÁBAN
megnyílt A pillangók zöld szigete
- Tajvan és a hatlábúak csodálatos élete című kiállítás, amely
megtekinthető július 4-éig, hétfő
kivételével naponta 10-17 óráig,
megnyílt a 100 éve született László Gyula régész és képzőművész
tiszteletére rendezett Hunor és
Magyar nyomában című kiállítás,
amely augusztus 30-áig, hétfő kivételével naponta 10-17 óráig tekinthető meg,
állandó kiállítások: Patikatörténeti
kiállítás; Móra Ferenc-emlékszoba,
Csak egy Földünk van - természettudományi kiállítás; Díszterem
az állandó festészeti bemutatóval;
Lucs-gyűjtemény.
A GRAND CAFÉBAN
megnyílt Szabados László fotóművész Folklór a tűzfalon - Graffitik
hetedhét országból című fotókiállítása.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A TÁJHÁZ KÖRNYÉKÉN
SZOMBAT
9 órától: Pünkösdi mulatság Pünkösdi kakasvész és Magyarok
Vására. Tessék, tessék, jöjjenek,
friss hazait vegyenek! A portékák
megbízható, magyar népművészek
és gazdák kezéből valók. Táncost,
zenészt hívtunk e szép napra,
hogy a kedves megjelenteket
mindvégig mulattassa!
SZENTES
A BARTHA JÁNOS KERTÉSZETI
SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN
szombat 9.30-10.30 óra: Papp
Imre nyomdokain permakultúrával
a szentesi határban.
A MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ
PARKJÁBAN
szombat 15-19 óra: I. Városi
Le-Do Gyermeknap.
SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
szombat 15 és 19 óra: Szegedi
Táncművészeti Iskola Évadzáró
Táncgála.
KISSZÍNHÁZ
szombat 15 óra: Liliom. Jávor Pál
2.-bérlet.
SZÁZSZORSZÉP GYERMEKHÁZ
vasárnap 18 óra: Peter Scherhau-

A hódmezővásárhelyieket ma 9 órától pünkösdi mulatságba várják a tájház környékére. Táncosok, zenészek szórakoztatják a közönséget. Magyar népművészek és gazdák árulják portékájukat.
Mindenki megvan (feliratos):
szombat, vasárnap 21 óra, hétfő
19 óra.

KONCERT É S BULI
SZEGED
A DÓM TÉREN
szombat 18.30 óra: 100 éves
Délmagyarország Szuperkoncert Magna Cum Laude, Tankcsapda,
Ákos.
A SZOTE-KLUBBAN
szombat 22 óra: Music Döme
Party - DJ Rat'N.
AZ IH CAFÉBAN
szombat 20 óra: Green 6-koncert.
A JATE-KLUBBAN
szombat 22 óra: szomBEAT - A
hétvége lüktetése.

PLAZA CINEMA CITY
Nanny McPhee és a nagy bumm
(m. b.): szombat, vasárnap, hétfő
11,15 óra.
Perzsia hercege, az idő homokja
(m. b.): szombat, vasárnap, hétfő
10.15,11.15,12.30,13.30,14.45,
15.45,17,18,19.15, 20.15 és szombat, vasárnap 21.30, 22.30 órakor
is.
Túl jó nő a csajom (m. b ): szombat, vasárnap, hétfő 11.15,13.15,
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A BELVÁROSI KAMARA GALÉRIÁBAN (VASZY VIKTOR TÉR 2.,
BELVÁROSI MOZI 2. EMELET)
június 6-áig tekinthető meg Molnár Sándor képzőművész Lélekháló című kiállítása.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
május 26-áig látható a szegedi
származású Huszka Jenő zeneszerző életét bemutató kiállítás,
június 26-áig Időutazás a Délmagyarral - kiállítás 100 év dokumentumaiból. Az elmúlt 100 évszázad
legfontosabb eseményeiről tudósító
lapszámok mellett korabeli fotók,
kéziratok színesítik a tárlatot.

G ó i y Pince & Terasz, 6733 Szeged, Liszt u. 9.
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SZOMBAT

SZOMBAT
DUNA.
6.00 Látlelet a Földről
6.25 TV2-matiné
8.00 Nickelodeon-kedvencek
10.00 Mókás állatvilág
10:30 Szurikáták udvarháza
Angol ismeretterjesztő filmsorozat. 34.
11.00 Doktorológia Leslie Nielsen
módra Kanadai ismeretterjesztő
filmsorozat, 8. [12]
11.30 Babavilág Szekeres Nóra műsora
12.00 A láthatatlan ember
Amerikai akciófilm-sorozat, 19.
Fagyos jövő [12]
13.00 A kiválasztott - Az amerikai
látnók Amerikai akciófilm-sorozat, 49. (12)
14.00 Rejtélyek kalandorai
Amerikai-kanadai kalandfilmsorozat. 19. Halálos barát [12]
15.00 Bajnokok Ligája-magazin döntő
15.30 Doktorok Amerikai Filmsorozat,
6. A zsaroló [12]

6.30 Topshop
7.00 Kötyökklub
9.15 Disney-rajzfilmek
A gumimacik: Mickey egér klubja
10.00 Slayers - A kis boszorkány
Japán animációs filmsorozat
10.25 Férfi vízilabda-mérkőzés - bajnoki döntő
Közvetítés élőben
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.10 Autómánia Autósmagazin
1230 Házon kívül Heti magazin
13.20 Időbe zárva
Amerikai krimisorozat, 9. Talán
ha minden összefügg
14.15 A dadus Amerikai vígjátéksorozat. 2. évad, 2-3.
15.15 Tengeri őrjárat
Olasz krimisorozat, 2. évad, 5.
Amnézia
16.20 A szerelem hullámhosszán
Amerikai vígjáték
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz Magazin

16.30 Knight Rider Amerikai akciósorozat. 4. Hullámhegy [12]
17.30 Trinity körház
Amerikai orvossorozat, 4. [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Magellán
A TV2 tudományos és ismeretterjesztő magazinja [12]
19.35 Irigy Hónaljmirigy - Finánc
[12]
20.35 Bajnokok Ligája - döntő
FC Bayern München-FC Internazionale Milano
23.35 Hajnali mentőakció
Amerikai háborús Film [16]
Közben: kenósorsolás
1.50 Párizs 2010 - A nagy özönvíz

18.10 Életképek
19.30 Féktelenül 2.
18.50 Életképek
Amerikai akciófilm
R.: jan de Bont. Fsz.: Sandra Bul- 19.30 Hiradó este
19.50 Sporthírek
lock (Annié Porter), Willem Da19.55 Időjárás-jelentés
foe (John Geiger), jason Patric
20.00 Szerencseszombat
(Alex Shaw), Temuera Morrison
20.45 Az aranyember
(Juliano)
Utána: RTL-hírek
Magyar film
22.05 Ragadozó
22.35 Hirek
Benne: időjárás-jelentés
Amerikai akciófilm [18]
22.40 Sporthírek
R.: john McTieman. Fsz.: Arnold
2230 Valami boldogság Cseh film
Schwarzenegger (Dutch), Cári
Weathers (Dillon), Elpidia Carrillo 0.40 Grigorij Raszputyin - A csillagok felelt
(Anna). Bili Duke (Mac), jesse
Ventura (Blain)
Orosz dokumentumfilm, 2/2.
0.15 Az élet nyomában
Tisztán orosz gyilkosság [16]
1.40 Koncertek az A38 hajón
Amerikai animációs film [16]

8.10
8.40
8.50
9.05
9.15
9.30

Európa Magyarországon
Bob, a mester
Bob, a mester
Thomas, a gőzmozdony
Thomas, a gőzmozdony
A kis Amadeus - Az ifjú Mozart kalandjai
9.55 Ctic és Kat
10.05 Inami
10.25 Vizi duma
10.30 Ötös fogat
11.00 Teknőc a láthatáron
11.30 Unokáink sem fogják látni
Ráday Mihály műsora
12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek
12.05 Út Dél-Afrikába...
12.40 Egészségábécé
13.10 Női szemmel
13.40 Fogadóóra
14.10 Pro natura
15.05 Hogy volt!?-. - válogatás az
MTV archívumából
17.15 Halhatatlanok Társulata

©

5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
6.00 Híradó
6.05 Sporthírek
6.10 Időjárás-jelentés
735 Hogy vott!?_ - válogatás az
MTV archívumából „A" Puskás
9.50 Miért? - Történészshow
1953. november 26., London: 6:3
11.10 Magyar elsők
11.25 Néprajzi értékeink Tambura
11.35 A túrkevei zöld erdőben
12.00 Déli harangszó
12.01 Natura
12.25 Nyitott stúdió
12.40 Videolevél
13.05 Buffy Sainte-Marie... élet a médiában
14.05 Mindentudás Egyeteme
1435 A hangszerkészítés mesterei
15.25 Gyaloglás Gulágfötdön
16.20 A négy páncélos és a kutya
17.15 Angyalbőrben
18.10 Pecatúra

5.20 Talentum
5.45 Váltó Gazdasági híradó
6.00 Híradó - Reggel
6.10 Gazdakör
7.00 Élő egyház
7.30 Gyerekeknek
7.35 Főzés? Gyerekjáték!
7.45 Hol volt, hol nem volt
8.00 Kutyaélet
8.30 Vissza Sherwoodba
Angol-kanadai tévéfilmsorozat
8.55 Cimbora
9.25 Az egyházi művészet kincsei Barangolások Toscanában
Olasz ismeretterjesztő sorozat
10.00 Zarándokok üzenete I.
11.30 Csíksomlyói búcsú
13.35 Zarándokok üzenete II.
14.05 Isten kezében
14.30 „A magok oltalmára...'' - Erdélyi erödtemplomok
Magyar ismeretterjesztő sorozat
14.45 Daktari
Amerikai tévéfilmsorozat

5.05 A nagy szalonatakítás
6.00 Topmodell leszek!
6.55 10 évvel fiatalabb
7.25 A szépség és a szörny
8.25 Segítség, gyerekeim vannak!
Amerikai valóságshow
9.20 Szeretem a testem
10.20 Szeretem a testem
11.15 Téged akarlak!
12.10 Két pasi meg egy csajszi
12.40 )ó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
13.10 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő
Amerikai vígjátéksorozat
13.40 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő
Amerikai vígjátéksorozat
14.10 Porirtók Brit sorozat
14.40 Porirtök Brit sorozat
15.10 Topmodell leszek!
Amerikai valóságshow
16.05 Szivek szállodája
Amerikai filmsorozat

6.00 Beltamy
Francia krimi
7.50 Indiana jones és a végzet
temploma
Amerikai kalandfilm
9.45 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
10.15 Szerelemlecke
Amerikai vígjáték
11.50 Csak a testeden át!
Amerikai romantikus vígjáték
1335 A lélek útja
Amerikai háborús filmdráma
14.45 Télbratyó
Amerikai családi vígjáték
16.40 Valami Amerika 2.
Magyar vígjáték
18.35 Dr. DoUttle - Apja lánya
Amerikai-kanadai családi
vígjáték
R.: Craig Shapiro. Fsz.: Kyta
Pratt, Peter Coyote, Niall Matter,
Christine Chatelain, Malcolm
Stewart

18.40 A csíksomlyói búcsú története
18.55 Esti mese
19.30 Sztársáv
20.00 Híradó
20.20 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.25 A fekete város
Tévéfilmsorozat, 7/2. Szemet
szemért
21.30 Varjú a toronyórán
Magyar filmvígjáték
22.50 A feladat
Tévéfilm. 3/3.
0.00 Ez történt ma reggel
1.35 A fekete város Tévéfilmsorozat,
7/2. Szemet szemért
2.35 A feladat Tévéfilm. 3/3.
3.45 Néprajzi értékeink Tambura

15.40 Kézjegy
16.20 Szerelmes földrajz
17.00 Talpalatnyi zöld
17.30 Kirakat
Gellért Alpár műsora
18.00 Híradó
1835 Mese
19.00 „A zene az kell"
19.30 Csángók
Magyar dokumentumfilm
21.00 Duna-sport
Sportösszefoglaló
21.15 Cziffra György, London, 1962
22.05 Isten kezében
22.30 Vértanúink, hitvaHóink
Magyar ismeretterjesztő film
22.50 Virrasztás

17.00 Vészhelyzet
Amerikai filmsorozat
18.00 Houdini - A halál cimborája
Amerikai filmdráma
Fsz.: johnathon Schaech (Harry
Houdini), Mark Ruffalo (Theo),
Paul Sorvino (Blackburn), Stacy
Edwards (Bess Houdini)
19.55 Nyomtalanul
Amerikai krimisorozat
20.50 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat
21.45 A légiós Amerikai kalandfilm
2350 A tökös, a török, az őr
meg a nő
Francia-angol akcióvígjáték

20.00 A meztelen dobos
Amerikai vígjáték
21.40 Irina Palm
Belga filmdráma
R.: Sam Garbar5ki. Fsz.: Marianne
Faithfull. Miki Manojlovic, Kevin
Bishop
Maggie ötvenéves özvegyaszszony, akinek a kis unokája súlyos beteg. A kisfiú utolsó reménye egy ausztráliai kezelés, amit
a család képtelen megfizetni
2335 Szex és halál kezdőknek
Amerikai romantikus vígjáték
130 Eszter hagyatéka
Magyar filmdráma
250 Ellenséges vágyak
• • • m m m m

FILM

23.35 HAINALI MENTŐAKCIÓ
A film főhőse a német születésű
Dieter Dengler, aki egész életében
pilóta akart lenni. 18 éves korában
az Egyesűit Államokba költözött,
ahol a vietnami háború idején beállt a hadseregbe. Egy bevetés során a gépét azonban lelőtték Laosz
felett, őt pedig foglyul ejtették. Ám
a kínzások, éheztetések nem vették el Dieter életerejét: szökést tervezett, majd meg is valósított néhány társával együtt...

FILM

AKCIÓFILM

19.30 FÉKTELENÜL 2.
Annié (Sandra Bultock) új barátja,
Alex Shaw (jason Patric), aki rendőrként biciklivel rója az utcákat.
Legalábbis Annié ezt gondolja. Alex
azonban egy elit motoros egység
tagja, és percenként kockára teszi
az életét. Egy véletlen révén a lány
hamar rájön, hogy Alex mit titkolt
előle, de kész megbocsátani, ha a
férfi elkíséri egy 6 napos tengeri
körútra.

FILMSOROZAT

— n r
20.45 AZ ARANYEMBER
Ali Csorbadzsi, a szultán volt bizalmasa egy dunai hajóval menekül
volt pártfogója elől. Mielőtt öngyilkos lenne, megkéri a kapitányt,
hogy lányát, a szépséges Tímeát
vigye el egy biztonságos helyre,
Brazovicsékhoz, akik távoli rokonai. Tímár Mihály teljesíti az aggódó apa kérését, de Tímea nem talál
igazi otthonra Brazovicséknál.

20.25 A FEKETE VÁROS
A lőcsei szenátorok végighordoz
zák a halott bírót Görgey birtokán
míg utolsó csepp vére el nem fo
lyik, ugyanis egy régi és már elfe
lejtett privilégium szerint a lőcsei
bíró vérének földszerző ereje van
A sértett város szenátusa bosszút
esküszik a gyilkos ellen és Görgey
fejét követelik egy nyilvános ülésen. Görgey kastélyában várja a híreket...

^

T e l i n

8.00 Estelő 9.00 Receptvarázs
9.30 Deszki magazin 10.15 Könynyűzene 10.45 Hangos képújság
13.00 Szegedtől karnyújtásnyira
- Mórahalom - Városi magazin
13.30 SZÓ-TÉR 14.15 Törzsasztal
14.45 Deszki magazin 15.30
Könnyűzene 16.00 Album: Kalmár Márton 16.30 Estelő 19.30
Törzsasztal 20.00 Estelő 21.00
Egész életen át... Egyetemről mindenkinek

VÁROSI TV
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7.30 Szegedi hírek 9.00 Teleshop
9.30 Irányjelző - autósok magazinja 10.00 Zodiákus 12.00 Képújság 15.30 Díszközgyűlés Szeged napján - a városházi közvetí-

ink hagyatéka 21.20 Az elhízás
veszélyei 21.50 Csillagposta

tés (ism.) 17.00 Virágzó Magyarország - Kiskunhalas 17.30 Képújság 18.00 Szeged díszpolgára Beszélgetés Blazovich Lászlóval
18.30 Verseny 19.00 SzemeSZTEr 19.30 Körút 20.30 Hírháló
21.00 Házibuli Attilával és vendégeivel 22.00 Sztárok a konyhában 22.30 Tabu Tv Sztárhíradó

t ^ r
8.00 Napi gondolat (ism.) 10.00
Magyarok cselekedetei: Horthy Miklós Péterrel Forró Lajos beszélget 10.40 Apáról fiúra: Betyártoborzó 11.05 Kíváncsi hörcsög - bábjáték 12.00 Nótaparti
emlékműsor, II. rész 18.00 Heti
közétet 18.35 Nonstop, ifjúsági
magazin 19.35 Diagnózis - egészségügyi magazin 20.00 A bánáti
fényképészet története; A jó bornak nem kell cégér 21.00 Magyarok cselekedetei: Horthy - Miklós
Péterrel Forró Lajos beszélget
21.40 Apáról fiúra: Betyártoborzó
22.05 Kíváncsi hörcsög - bábjáték 23.00 Diagnózis - egészségügyi magazin

17.00 Csillagposta - napi horoszkóp 17.10 Grimm-mesék - A cinke
és a medve, A nyúl és sün 18.00
Buksi és barátai - Kedvenc magazin. Benne: új jövevények a Szegedi Vadasparkban, kutyás ügyességi bemutató 19.00 Képes spotf
(hétfői ism.) Benne: Enternet Vásárhely-Bonyhádi KSE NB l/B-s
kosárlabda-mérkőzés 20.30 Őse-
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VASARNAP
K
5.45
6.15
6.45
7.35
9.35

Reggeli gondolatok
Látlelet a Földről
TV2-matiné
Nickelodeon-kedvencek
Nagy vagy!
Országos családi-iskolai verseny
10.30 Franklin, a teknős
Francia animációs film
12.00 Stahl konyhája
12.30 Kalandjárat
Az útitárs Kandász Andrea
13.00 Borkultusz Borkultúra-magazin
13.30 Időstoppotók
Amerikai sci-fi kalandfilm [12]
15.10 Szabadnak született 2. - Az új
kaland
Amerikai családi kalandfilm [12]
16.55 Marco Polo 2/1.
Amerikai kalandfilm [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.00 Napló Mérlegen a valóság [12]
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6.30 Topshop
7.00 Kötyökklub
10.00 Trendmánia
Életmód- és szépségmagazin
10.30 06-91/33-55-33
Hívjon! látsszon! Nyerjen!
11.25 Menetrend
Utazási magazin. Utána: RTL-hírek
12.00 MKB Veszprém-Pick Szeged
férfi kézilabda-bajnoki döntő
3. mérkőzése
Közvetítés élőben Veszprémből
13.45 Forma-1-magazin
14.10 Alaszka
Amerikai kalandfilm
Közben:
16.05 Hatoslottó-sorsolás
16.20 Kincs, ami nincs
Olasz akcióvígjáték
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás

19.00 Cobra 11
20.05 Titkok könyvtára 3. - A )úNémet akciófilm-sorozat, 14.
dás-kehely átka
évad, 4. Égi segítség
Amerikai kalandfilm [12]
20.00 Neveletlen hercegnő
21.50 Felforgatókönyv
Amerikai családi vígjáték
Amerikai vígjáték [12]
R.: Marc Forster. Fsz: Will Ferrell. 22.15 Heti hetes
Vidám aktuális tatkshow. Utána:
Emma Thompson, Maggie
RTL-hírek
Gyllenhaal, Queen Latifah, Dustin
Hoffman, Linda Hunt. Tom Hulce 23.35 A jövő útja
Amerikai vígjáték [16]
Közben: kenósorsolás
R.: Adam Coilis. Fsz.: Simon Ba23.55 Apocalypto
ker (Michael Scott), Anna Friel
Amerikai kalandfilm [18]
(Tammy Franklin), Nick Stahl
2.15 EzoTV
(Zach), Rory Cochrane (Félix),
06-90/602-022
Adam Goldberg (Marty)
3.05 Napló (ism.) [12]
1.15 Portré otthon
3.55 Animációs filmek [12]
Riportmagazin
4.15 Műsorzárás

VÍGJÁTÉK

21.50
FELFORGATÓKÖNYV

VÍGJÁTÉK

23.35
A JÖVŐ ÚT|A

m a

m l
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8.05 Magyar népmesék
8.00 Hiradó
8.10 A világ meséi
8.05 Sporthírek
8.25 Félix levelei
8.10 Főtér Mozgásban
8.35 Gino, a virtuális kiskakas
9.05 Engedjétek hozzám
8.50 Sherlock Holmes, a mesterko9.15 így szól az Úr!
pó
9.20 Katoükus krónika
9.45 A sokszínű vallás
9.10 Derek, a fenegyerek
10.00 Baptista magazin
9.35 Sarah jane kalandjai
10.25 Református ifjúsági műsor
10.05 Fürkész történetei
10.30 Mai hitvallások
10.30 Hagyományok háza
11.00 Pünkösdvasárnapi református
11.00 Pünkösdvasárnapi református
istentisztelet közvetítése a buistentisztetet
dapesti pasaréti templomból
12.00 Déli harangszó
12.01 Engedjétek hozzám
12.00 DéU harangszó
12.05 így szól az Úr!
12.01 Hirek
12.15 Katolikus krónika
12.05 Sport7
12.40 A sokszínű vallás
12.35 Készüljünk együtt..
12.50 Baptista magazin
13.05 UtaZóna Utazási magazin
13.35 Hogy volt!?.. - válogatás az
13.20 Református ifjúsági műsor
13.25 Mai hitvallások
MTV archívumából
15.05 Panoráma
13.55 Miért épp a demokrácia?
15.35
16.05
18.10
18.45
19.30
1950
1955
20.00

Magyarország története
Indul a nyár!
Életképek
Életképek
Hiradó este
Sporthírek
Időjárás-jelentés
Hyppolit, a lakáj
Magyar filmvígjáték
21.20 A Hyppolit újjászületése
Magyar dokumentumfilm
21.40 Munkácsy inasa
Magyar dokumentumfilm
22.45 Kultúrház
23.40 Innováció az emberért
0.10 Hirek Benne: időjárás-jelentés
0.15 Sporthírek

FILMVÍGJÁTÉK

20.00
HYPPOLIT, A LAKÁJ

14.45 Arcpoétika Vathy Zsuzsa
15.15 A gránitszirtek szigetén
15.40 Moira Orfei Circus
16.40 A sors keze
18.25 Broadway - Az amerikai musical
19.20 Esti mese
20.00 Hiradó
20.20 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.25 Múlt-kor - speciális
21.00 A világ minden szépsége
22.40 A boldogság színe Magyar film
0.05 Ez történt ma reggel
1.45 Grigorij Raszputyin - A csillagok felett
Orosz dokumentumfilm, 2/2.
Tisztán orosz gyilkosság [16]

FILM

22.40
A BOLDOGSÁG SZÍNE

DUNA

VIASAT3

5.00 Louie élete
Gyerekeknek
5.25 Louie élete
Hókusz-pókusz Cirkusz
5.50 Louie élete
Lőtte utazása
6.15 10 évvel fiatalabb
Zengő ábécé
6.40 Stylista Amerikai valóságshow
Főzés? Gyerekjáték!
7.40 Topmodell leszek!
Kalando-zoo a kifutók mögött
8.35 A nagy házeladás
- Állatkerti kalandtúra
Amerikai realitysorozat
9.05 Nagyanyó nyomoz
9.30 Mutasd a tányérod!
10.25 Hatodik sebesség
11.00 Papp László: Hiszek a romokon 10.00 Mutasd a tányérod!
10.35 Gigamad Autósmagazin
1150 Híradó, időjárás-jelentés
11.00 Nyomtalanul
12.00 Pünkösdvasárnapi ünnepi
11.50 Szex és New York light
szentmise, Gyimesbükkön, a
12.20 Szex és New York light
Kontumáci-kápolnánál
12.55 Pereld a nőt!
13.05 A hősök emlékművének meg14.40 A nagy ő Amerikai valóságshow
áldása
13.35 Tárogató a Rákóczi-vár faláról, 1555 A nagy ő Amerikai valóságshow
17.10 A nagy házalakítás
vonulás az őrházhoz
Otthonteremtő show
14.45 Élő egyház
*
15.10 „A magok oltalmára..." - Erdé- 18.05 Egy kapcsolat szabályai
Amerikai vígjátéksorozat
lyi erődtemplomok

6.00 ZseniKém - Az ügynök haláü
Amerikai akcióvigjáték
7.45 Felvétel indul!
Amerikai filmmagazin
8.15 Máltai randevú
Kanadai romantikus vígjáték
10.10 Made in Hungaria
Magyar zenés vígjáték
12.00 Halálos iramban - Tokiói hajsza Amerikai akciófilm
13.40 Kit Kittredge
Amerikai-kanadai filmdráma
15.20 Jégkorszak
Amerikai animációs film
16.40 Szikraváros
Amerikai kalandfilm
18.10 ZseniKém - Az ügynök haláli
Amerikai akcióvígjáték
R.. Peter Segal. Fsz.: Steve Carell.
Anne Hathaway, Dwayne johnson, Alan Arkin, Terence Stamp

18.30 Egy kapcsolat szabályai
15.20 Élő népzene
Amerikai vígjátéksorozat
15.50 Csellengők - Eltűntek nyomá19.00 A cég hangja
ban
Zenés show-műsor
16.10 Dunáról fúj a szél
20.00 Lehetetlen küldetés
16.20 Törzsasztal
Extrém vetélkedő
17.10 Arcélek Csáky Zoltán műsora
21.05 Szerelemben, háborúban
17.30 Labdarúgó-mérkőzés
Amerikai romantikus dráma
19.40 Hiradó
20.05 Heti hírmondó Közéleti magazin 23.20 Szex és New York light
0.00 Szex és New York light
2055 Don Luigi, a szegények papja
0.35 Szex és New York light
22.25 Divathét
1.10 Szex és New York light
22.55 Honfoglaló - Színházak csatái
1.40 Szex és New York light
23.35 Duna-sport Sportösszefoglaló
2.10 Szex és New York light
23.50 Az idegen Amerikai játékfilm
Amerikai sorozat
1.25 Vers
2.30 A Ted Bundy-sztori
1.30 Himnusz, híradó, sport, időjáKanadai-amerikai filmdráma
rás-jelentés

20.00 Két nő - egy ház
Amerikai életrajzi filmdráma
21.45 The Pacific - A hős alakulat
Amerikai háborús minisorozat
22.45 Hogy veszítsük el barátainkat
és idegenitsük el az embereket?
Angol romantikus vígjáték
0.30 Kergetjük az amerikai álmot
Amerikai vígjátéksorozat
1.00 Kergetjük az amerikai álmot
Amerikai vígjátéksorozat
1.30 Árnykép
Amerikai horror
3.00 A lankadatlan - A Dewey
Cox-sztori
Amerikai zenés vígjáték

7.55
8.05
8.10
8.15
8.25
8.35

V

Telin

4.00 Hangos képújság 8.00
Könnyűzene 8.30 Törzsasztal
9.00 Estelő 10.00 Receptvarázs
10.30 Könnyűzene 10.45 Hangos
képújság 13.00 Receptvarázs
13.30 Estelő 14.30 Törzsasztal
15.00 Könnyűzene 16.00 Képújság 19.30 Könnyűzene 20.00
Színház 20.25 Receptvarázs

VÁROSI TV
9.00 Teleshop 9.30 Nyitott egyetem 10.00 Zodiákus 12.00 Képújság 17.43 Gyerekjáték a számítógép! 17.50 Csillagszem - SP 18.15
Aréna 18.45 Szemközt 19.00 Artista 19.30 Szabadegyetem Szeged - Dr. Sümegi Pál előadása
20.30 Hírháló 21.00 Ripley a
mélyben. Német-amerikai thriller

njn

17.00 Csillagposta 17.10 Egy kicsit én, egy kicsit te 19.00 Képes
sport (pénteki ism ). Benne: ASA
Consolis HNKC SE-Mondi Békéscsabai ENK SE NB l-es serdülő
bajnoki mérkőzés 20.30 Bennünk
élő törvények 21.20 Csillagszem
UP ( ism.) 21.50 Csillagposta napi horoszkóp 22.00 Képújság

TÉVÉMŰSOR
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100 éve velünk ébred!
DÉLMAGYARORSZÁG
Szuperkoncert

2010. május 22., 18.30
Szegedi Szabadtéri Játékok, Dóm tér

Ákos, Tankcsapda,
Magna Cum Laude
Jegyárak:
Szuperkedvezményes jegy
Délmagyarország- vagy Délvilág-előfizetőknek
csak: 4 9 9 0 Ft. Teljes árú jegy: 7990 Ft.
Teljes árú jegy az Interticket-hálózat
partnereinél vásárolható!

Szeged

Kedvezményes jegy
(egy előfizetőnek maximum 4 db)
csak ügyfélszolgálati irodáinkban
kapható:

Hódmezővásárhely
Kinizsi u 27
"
* 62/242-419
Makó
Szegedi u. 9-13. • 62/213-198
Szentes Kossuth u. 8. • 63/314-838

Szabadkai út 20. • 62/567-835
Gutenberg u. 5. • 62/310-933

http://www.delmagyar.hu/100ev

I

éves a DÉLMAGYARORSZÁG

HETFO
D U N A
6.00 TV2-matiné
6.30 Topshop
Rajzfilmek
7.00 Kötyökklub
Benne: Bajkeverő majom; ŐsléBenne: Lisa. Tsubasa kapitány.
nyek országa; Fifi virágoskertje;
Kaleido Star. Hupikék törpikék.
Roary, a versenyautó
Garfield és barátai
8.35 Nkkelodeon-kedvencek
9.00 Clifford nagyon nagy kalandja
Rajzfilmek. Benne: Dóra, a felfeAmerikai animációs film
dező; Go Diego Go!; Avatar;
10.20 BMX-banditák
SpongyaBob Kockanadrág
12.00 RTL-hírek
10.35 A kutya rúgja meg Európa-baj- 12.05 A kincses sziget
nokság
Angol kalandfilm
Amerikai vígjáték [12]
14.45 Iznogoud Francia vígjáték
12.10 A 7 törpe visszatér, avagy az
16.45 Válótársak
erdő nem elég
Angol romantikus vígjáték
Német vígjáték [12]
R.: Peter Howitt
13.50 A bűvös körhinta
Fsz.: Pierte Brosnan (Daniéi RafAngol-francia animációs film
ferty), julianne Moore (Audrey
15.20 Szindbád - A hét tenger legenWoods), Frances Fisher (Sara Mildája
ler). Paricer Posey (Sefena). MichaAmerikai rajzfilm
el Stíeen (Thome iamison), Mike
16.50 Marco Polo 2/2.
Doyte (Mkhael Rawson), AUan
Amerikai kalandfilm [12]
Houston (Adamo Shaideia).
18.30 Tények
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
Hírműsor
19.00 Stuart Little kisegér 2.
Amerikai vígjátékjl2]
20.25 A tizenhetes csapdája
Amerikai-kanadai vígjáték [12]
22.20 Elbaltázott nászéjszaka
Amerikai vígjáték [12]
Közben: kenósorsolás
0.00 Afrikai szeretők
Német film [16]
2.05 Mageilán
(ism.) [12]
2.30 Animációs filmek
[12]
250 Műsorzárás

19.00 Az utolsó templomos lovag
Amerikai kalandfilm
R.: Paolo Barzman. Fsz.: Mira
Sorvino (Tess Chaykin), Vidor
Garber (Monsignor De Angelis),
Omar Sharif (Konstantiné)
22.25 Az angol beteg
Amerikai-angol film [16]
R.: Anthony Mmgheila Fsz.: Ralph
Fiemes (gróf Almásy László), juliette Binoche (Hana), Willem Dafoe
(Dávid Caravaggio), Kristin Scott
Thomas (Katharine Oiftort). Coün
Frth (Geoffrey Oifton)

jÁTÉKFILM

16.30 Teadélután
17.40 Mezítláb a parkban
Amerikai filmvígjáték
19.30 Híradó este

18.40 Esti mese

19.05 Afrika gyöngyszeme
Portugál tévéfilmsorozat. 52/15.

5.20 Duna-sport Sportösszefoglaló
5.35 A százgyökerű sziv - jeleníts
István Sík Sándorról
6.00 Hattól nyolcig
8.00 Kirakat Gellért Alpár műsora
8.30 Élő népzene
855 Isten kezében
9.25 Szerelmes földrajz
10.00 Kívánságkosár a Barcaságból
13.00 Barcasági csángók között Beke György útibeszélgetései
Magyar dokumentumfilm
14.10 Békesség, és minden jót!
Magyar dokumentumfilm
1450 Kisenciklopédia
15.00 A Vatikán csillagászai
15.50 Eurovíziós Dalverseny 2010,
Oslo - Visszaszámlálás
16.20 Heuréka! Megtaláltam!
1650 Második esély
17.40 Mese
18.00 Híradó
18.35 Az aranyember
Magyar játékfilm

19.50 Sporthírek
1955 Időjárás-jelentés
20.00 A királynő
Angol-francia-olasz filmdráma
21.50 Átlagemberek
Amerikai film [16]
2350 Hirek Benne: időjárás-jelentés
2355 Sporthirek
0.00 Mementó
0.10 Teadélután Hétfőtől péntekig
minden, ami szórakoztató!
1.20 Nappali
Közéleti szolgáltatómagazin
3.15 Műsorzárás

20.00 Hiradó
20.21 Sporthírek
20.24 Időjárás-jelentés
20.25 Afrika gyöngyszeme
Portugál tévéfilmsorozat, 52/16.
21.20 Ez nem lehet szerelem
Amerikai film [16]
2250 Záróra
23.40 ChapUn-rövidfilmek 1.
Amerikai buríeszkfilm
1.20 Ez történt ma reggel
3.05 Parasztok
Lengyel tévéfilmsorozat, 13/3. A
kézfogó

20.25 Don Luigi, a szegények papja
Olasz tévéfilmsorozat
22.00 Híradó, sport
22.15 Sportaréna
23.00 Száz év fotográfia
Magyar dokumentumfilm
2350 Beavatás
0.00 A galamb ünnepe
0.10 Himnusz
0.15 Híradó-Esti
0.30 Sportaréna
1.10 Csángó mise
2.20 Varázslatos tanúhegyek
Magyar ismeretterjesztő film

8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Időjárás-jelentés
9.00 A megyezvári lovagok
Angol animációs film
9.45 Magyar népmesék
Magyarrajzfilm.A háromágú
tölgyfa tündére
10.00 Nappali
Közéleti szolgáltatómagazin
12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek
12.10 A hegyek szelíd ura
Amerikai film
13.40 Romamagazin
14.15 Domovina
Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin
14.45 Öreg ember nem vén ember
Amerikai ifjúsági film

FILM

8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Időjárás-jelentés
9.00 Rondó
9.50 Népzene zenekarra Pünkösdölő
10.00 A nagy vita
10.30 Thomas és barátai - Teljes
gőzzel előre! Angol rajzfilm
11.30 Zöld 7-es Tiszavirág
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek
12.05 Záróra Haumann Péter
1255 A lőcsei fehér asszony Tévéfilm
14.30 Hétmérföld Ungvár
15.05 Kalandozó
15.30 Egy lépés előre
16.20 Bűvölet
17.15 Moira Orfei Circus
18.15 1100 év Európa közepén

1 8 5 5 Thomas és barátai

ROMANTIKA

FILMDRÁMA

©

5.05 Sabrina, a tini boszorkány
5.35 Sabrina, a tini boszorkány
6.00 Két pasi meg egy csajszi
Amerikai vígjátéksorozat
6.30 Szívek szállodája
7.30 Ki ez a lány?
8.25 Gyilkos sorok
9.25 Smallville - Az ifjú Superman
kalandjai
10.15 Szívek szállodája
11.10 Feleségcsere
12.00 Segítség, szülő vagyok!
13.00 A médium
14.00 A médium
15.00 CSI. A helyszínelők
16.00 Ki ez a lány?

18.00 Feleségcsere
Amerikai valóságshow
19.00 jó barátok
19.25 Egy kapcsolat szabályai
Amerikai vígjátéksorozat

20.00 Az igenember
Amerikai vígjáték (feliratos változat)

1955 Egy kapcsolat szabályai
Amerikai vígjátéksorozat
20.25 CSI. A helyszínelők
Amerikai filmsorozat
21.20 Őrület
Amerikai thriller
23.55 Esküdt eUenségek - Bűnös
szándék
Amerikai tévéfilmsorozat
0.50 Őrület
Amerikai thriller
2.50 Esküdt ellenségek - Bűnös
szándék
Amerikai tévéfilmsorozat

21.45 Két szerető
Amerikai romantikus filmdráma
23.30 Ő az igazi!
Amerikai romantikus vígjáték
R.: Edward Bums. Fsz.: Edward
Burns, Mike McGlone. Maxine
Bahns, jennifer Aniston, Cameron
Diaz
1.05 Kegyenc fegyenc
Amerikai vígjáték
250 Trópusi vihar
Amerikai akcióvígjáték
4.35 Alzheimer-kór 1. A leépülés
mementói

Amerikai vígjátéksorozat
17.00 Segítség, szülő vagyok!
Amerikai valóságshow

6.00 Kit Kittredge
Amerikai-kanadai filmdráma
7.40 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
8.05 jégkorszak
Amerikai adimációs film
9.25 Szikraváros
Amerikai kalandfilm
11.00 Indiana jones és az elveszett
frigyláda fosztogatói
Amerikai kalandfilm
1255 Csokileckék
Olasz vígjáték
14.30 Családi karácsony
Amerikai romantikus filmdráma
16.30 A csikós pizsamás fiú
Angol-amerikai filmdráma
18.05 Időjós a pácban
Cseh vígjáték

19.30 Felvétel induL'
Amerikai filmmagazin

V Telin
8.30 Vegyed-e? 9.00 Estelő 13.30
Törzsasztal 14.00 Estelő 15.30 Album: Kalmár Márton 19.30 Kunok a
Kiskunságban 2. 20.00 Egész életen át... Egyetemről mindenkinek
20.30 Receptvarázs

tett, mylord? 17.05 Grimm-mesék
19.00 Pünkösd üzenete 20.00
Képes Üzenet 21.00 Csillagposta
21.05
Kankalin
Táncegyüttes
önálló estje 22.30 Indaba filmsorozat, 1. rész (ism.) 23.00 Székelygyors magyar pünkösd gyimesbükkben 2350 Csillagposta

VÁROSI TV

19.00 STUART UTTLE KISEGÉR 2.
Stuartnak csupán egyetlen dolog
hiányzik mostanság az életéből:
egy (méretben is) hozzá illő társ.
Ám ezúttal szerencséje van! Amikor
épp a tűzpiros sportkocsijával száguld hazafelé a suliból, egyszer
csak bepottyan mellé egy kicsit zilált, ám roppant kedves madárka,
Margalo, aki Falcon, a sólyom elől
menekül. És mivel a lányka sebesüléseket is szerzett, Little-ék a szárnyuk alá veszik az apró menekültet.

s

22.25 AZ ANGOL BETEG
Személyazonosságának
egyetlen
kulcsa egy személyes levelekkel,
térképekkel és fotókkal telerakott
könyv, amit nála találtak. Hana olvasni kezdi betegének a könyvet,
és a szinte felismerhetetlenségig
összeégett férfi emlékezni kezd.

20.00 A KIRÁLYNŐ
Az angol Diana hercegnő élete a
tündérmese és a rémdráma keveréke, egy életút, mely csillogással és
botrányokkal volt kikövezve. Az
emberek szerint Diana mindig is
szálka volt az angol királyi ház szemében. Nem véletlen, hogy a hercegnő tragikus halálát követően II.
Erzsébet és a királyi család nem jelent meg a nép előtt.

21.20 EZ NEM LEHET SZERELEM
Ötven év elteltével újra találkozik
két nagy színész, a híres sztár, Marion Bennett és egykori daliás partnere - társa a filmvásznon és a valódi életben - , Michael Rayman. Az
eltelt évek, úgy tűnik, nem nagyon
tompították kettejük sérelmeit.
Mégis lehetséges volna, hogy a
csipkelődő hang mögött újra fellángolnak a régi érzelmek?

z

e

g

e
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17.00
Stílus
életmódmagazin
18.00 Szeged díszpolgára - Beszélgetés Blazovich
Lászlóval
18.30 Nóvum - a jövő záloga
18.53 Gyerekjáték a számítógép
19.00 Vita Martini 20.00 Csillagszem 20.40 Hírháló 21.00 Halálos testörök. Amerikai akciófilm

2025 DON UJKL A SZEGÉNYEK PAPJA
Afilmaz olasz Caritas egyk megteremtőjétől és a 90es évek közepén bekövetkezett haláláig rendtóvül aköv képviselőjéről
Don Uqj Di Liegóról szól Don LUgL aki az
ötvenes éwklőltezdiea változó vlág újabb
és újabb szegényeinek, elesettjeinek próbát
segbé^t nyújtani szembeszegül akár saját
feletteseivel akár az olasz pofHa hatalom£ 2 2
mal nem is beszélve a jómódúak vagy az
állagemberek eűteletefíi
16.00 Csillagposta 16.05 Csenge-

8.00 Napi gondolat (ism.) 10.00
Heti közélet 10.35 Nonstop, ifjúsági magazin 11.35 Vitrázs 12.00
Prof. dr. Rácz Lajos: Fordulóponton az emberiség 18.00 Arc-más:
Kővári Árpáddal Sándor jános beszélget 18.40 MedvEst az SZTE
JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet szervezésében 20.00 Violin, a
király macskája 21.00 Heti közélet (ism.) 21.35 Nonstop, ifjúsági
magazin (ism.)

APRÓBÖRZE

2 0 1 0 . MÁJUS 2 2 . , SZOMBAT
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ALBERLETET KINAL
• ÚJSZEGEDEN 2 lakásos,
2 szintes társasházban 135
m 2 -es,
emeleti
lakás
hosszú távra kiadó. Érd.:
8.00-16.00-ig,
62/450-

legkedvesebb barátaimnak

0 1 8.(0934409731

tiszta szívemből gratulálok és n a g y o n sok boldogságot,
örömöt és egészséget kívánok drága kisfiúk,

ALLAST KERES

HAJAQOS HUNOR LÁSZLÓ
születésének alkalmából!

• FIATAL nyugdíjas B kategóriás jogosítvánnyal, PÁV
l-gyel, állandó és eseti munkára, személyautóra vagy
kistehergépkocsira munkát vállal. Tel: 06-30/9786813,
06-30/322-7322

ÁLLÁST KÍNÁL
• AUTÓSZERVIZBE gyakorlattal rendelkező munkafelvevőt keresünk. Előny
autószerelői
végzettség!
Jelentkezéseket „Megbízható 093441185" jeligére
várjuk a Délmagyarország
ügyfélszolgálatára
(Szeged, Gutenberg u. 5.).

SZABÓ FERENCNEK
és OROSZ ZSUZSANNÁNAK

Ásotthalmon,

.

(093441185)

házassági

évfordulójuk alkalmából
szeretettel gratulál:
Mamuska, Bami,
Vifi, Niki, és Fecó

DOBO

ISTVÁNNAK

• A SZENTESI Dr. Bugyi
István Kórház (súlyponti)
felvételt hirdet Belgyógyászati osztály keretében létrehozandó kardiológiai laborvezetőiálláshelyre, ahol
UH és EKG diagnosztikai
feladatok ellátására kerül
sor.
Érd:
63/313-972.
(093441673)

(üzenetrögzítő

• BELVÁROSI könyvelőiroda keres felsőfokú végzettségű, több éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelőt azonnali belépéssel. Telefon: 06-20/
930-9119,
62/423-669.

9895.(093442265)

• KÖLTSÉGVETÉSI intézmény keres szegedi munkavégzésre gazdasági ügyintézőt mérlegképes könyvelői végzettséggel, államháztartási gyakorlattal. Jelentkezési határidő: május
28.
A jelentkezéseket:
"Gazdasági
ügyintéző
093441394" jeligére Délmagyarország Ügyfélszolgálati irodájába Szeged,
Gutenberg u. 5. szám alá

(093442088)

Várjuk.(093441394)

• CIPÉSZT keresünk cipő
méretvételi és átadási munkakörbe. Előny: ortopéd cipész végzettség, jogosítvány megléte. Érd.: 06-20/
34 9 9-560. (093338408)

• AUTÓÜVEGEZÉS, cas
cokárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kipp-

is)

• GYAKORLOTT ügyvédet
keresünk. Kézzel írott önéletrajzot:
„Tapasztalt
93440974" jeligére, a Gutenberg u. 5., ügyfélszolgálatra kérjük. (093440974)

GARÁZS
• SZEGED, Sás utcai garázs, 13 m 2 -es, sürgősen,
1.750.000 Ft-ért eladó.
Érd.:
06-30/442-7602.
(093441074)

GAZDIT KERES
• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 0620/360-9846, www.zug.hu
(093440140)

GÉP-SZERSZÁM

kopp.hu.(093236331)

• 100 KW-OS aggregátor
(3x150A) 20 üzemórával eladó. Tel.: 06-20/480-0199.
(093339921)

ÁLLÁST KÍNÁL
SZILÁNK építészeti üvegipari csoport
HR-VEZETO pozícióba keres munkatársat.
A

• GYORSAN fejlődő nemzetközi marketing- és reklámcég keres munkatársakat sales-, marketingmunkatárspozícióba, új divízióihoz. Fényképes önéletrajz:
iel.szeged@gmail.com, 0630/271-12 92.(093442061)

ELVÁRÁSOK:
- felsőfokú szakirányú végzettség
- HR-területen szerzett, min. 5 év tapasztalat, vezetői gyakorlat
- naprakész munkajogi és korszerű HR-ismeretek
- felhasználói szintű IT-ismeretek (Nexon-ismeret előny)
- kommunikációs szintű angolnyelv-tudás
Önéletrajzát a human@szilank.hu címre várjuk 06. 04-ig.
További információ: WWW.Szilank.eu
A PICK Szeged Zrt.
karbantartási területre felvételre keres

GÉPSZERELŐ LAKATOS
munkavállalót szakirányú végzettséggel,
hegesztővizsgával, targonca jogosítvánnyal.
HIDRAULIKA ÉS PMEUMAT1KAI ISMERET ELŐNYT JELENT.
Jelentkezni tehet szakmai önéletrajzzal e-mailben:
nagyi@pick.hu.
„
Érdeklődni: Nagy Imre TMK csoportvezetőnél
§
a 06-30/655-5536-os telefonszámon lehet.

40 éves házassági
évfordulótokra
gratulálnak:
Lányaitok,
fiaitok, vejeitek
és unokáitok

SZOLGALTATAS
• A1 és személygépkocsi
kategóriában akciós tanfolyamok! 06-30/429-5581,
www.kovacsautosiskol a . h U (093134692)

• GOLF Autósiskola személygépkocsi-vezető tanfolyamot indít májusban
59.900 Ft-os reklámáron.
Szeged, Mars tér 16.
www.golfautosiskola.hu
62/42 3-780.(093135224)
• SZÍNVONALAS,t irelmes
oktatás, korrekt elszámolás. Folyamatos nyári akciók!
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10. 62/426433.(093441531)

• UNOD a buszozást, kötöttséget? Még a nyáron
jogsi!
06-20/220-2858.
www. kormanyosautosis-

HASZONÁLLAT
• ÓRIÁS brahma naposcsibe eladó Zsombón. 70/
265-3091 .(093441766)

„Elérkezett e nap, születésed
napja. Életednek betett már
ismét egy lapja. Szívedben jóság
és szeretet él. Többet érsz Te
minden drágakőnél."
Csanádpalotán

•

Multinacionális c é g szegedi telephelyére pályázatot hirdet

IMFORMATIKUS
állás betöltésére.
Feladat:

BÁN LAJOSNÉ'.

* rendszergazdai feladatok ellátása
• W i n d o w s számítógépek felügyelete

88. születésnapja
alkalmából köszönti
a család apraja-nagyja

Szex és New York

' leihasználói támogatás
' helpdesk, hibaelhárítás
* informatikai eszközök telepítése, karbantartása.
Követelmények:
• W i n d o w s operációs rendszer ismerete

Elérkezett e nap, születésed
napja, életednek betelt már
ismét egy lapja.
Szívedben jóság és szeretet él!,

- NEM CSAK CSAJOKNAK.

* hasonló területen szerzett, legalább 2 éves szakmai gyakorlat
* társalgási szintű angolnyelv-tudás

vimi.^iEE^EaSml

születésnapjára

noi oldal

• ÉPÜLETEK felújítását átalakítását, építését, hőszigetelését vállaljuk. 06-20/
4 6 7 - 3 7 1 7.(093339270)

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZÉS. Kovács üveg, 62/414140.(092316250)

TANFOLYAM
• ESZPERANTÓ nyelvtanfolyam Szegeden! 06-30/
697-4266,
eszperantó.iweb.hu.
FNYTSZ.:
0 0 1 6 2 - 2 0 0 9 . (093337959)

• A SZEGEDI Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
közmeghallgatást tart az
Ötv. 102/A. § szerint 2010.
május 29-én 10-12 között
az Osztrovszky utca 6.ban. (093442056)

MAGÁNHÁZ
• SOPRONHOZ
közel,
Fertőszentmiklóson 1960ban épült, téglaépítésű, 80
m 2 -es, kétszobás családi
ház gázkonvektoros és cserépkályhafűtéssel,
2.100
m -es telekkel, garázzsal,
melléképülettel
eladó.
Irányár: 10.500.000 Ft. 0670/204-05 62 (093442085)

MEZOGAZD. GEP
• SZUPER AKCIÓ! Dobos
fűkaszák: 1,35 m/1,65 m/
1,85 m/2,10 m munkaszélességben, tárcsás fűkaszák: 1,8 m-től 3,5 m-ig,
rendkezelők, rendsodrók,
körbálázók,
körbálacsomagolók, mulcsozók.
Információ az árakról: Basa
János,
06-20/313-5384,
honlap:
www.tempel.hu.
(093133794)

NÖVÉNY

Lakást venne?

• LOMNICI utcai, zöldövezeti, ötszintes „kockaházban", I. emeleti, 61 m 2 -es, 2
szobás,
ebédlős,
nagy
fürdőszobás lakás eladó.
Tel.: 06-30/552-3622, Szeg e d . (093337721)

SZOLGALTATAS

Előny:
• Linux r e n d s z e r ismerete
• hálózati ismeretek

www.icszeged.hu
• BUDAPESTI, 31 m 2 -es,
felújított lakás tulajdonostól eladó: 6.900.000 Ft.
info:
www.kulturabudapest.hu/
Lujza_ut0a(093339806)
• SZEGED, Moszkvai krt.i, III. emeleti, kétszobás,
felújított lakás sürgősen
12.500.000 Ft-ért eladó.
2 0 / 4 1 0 - 6 1 0 0 . (093441894)

• SZEGED,
Makai
úti,
4.500 m 2 -es telephely, 580
2
m -es felépítménnyel (vendéglátóegység, egyéb kereskedelmi egység), forgalmas helyen eladó. Ingatlan
Cafe, Rea Zoltán, 06-70/
967-6153.
Irányár:
49.900.000 Ft. (093235562)

UTAZAS
• BÜKFÜRDŐN 7 éjszaka,
7 fürdőbelépő, 2 masszázs:
25.000 Ft/fő. Üdülési csekket elfogadunk. 30/9699179.(093236597)

VÁLLALKOZAS
• MŰKÖDŐ
vállalkozásomhoz tőkéstársat keresek 6-8%-os hozammal.
Telefon: 06-30/262-1706.
(093441440)

DUGÜLASELHARÍTAS
17 ÉVE MINDENNAP!

(0670)-

• Php, S O L programozási ismeret.
A z amerikai típusú, magyar és angol nyelvű, fényképes önéletrajzokat motivációs levéllel é s a fizetési igény megjelölésével együtt
az alfas@delmagyar.hu e-mail c í m r e k é r j ü k beküldeni
„Informatikus-pályázat" c í m m e l 2 0 1 0 . május 26-ig.

programpom
DELMAGYARORSZAG/DÉLVILÁG

t k O m tvkfon: <U/4»992
DUGULASELHARÍTAS

ga-

ranciával. mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999. Szász Péter. (093134096)
• KERÍTÉSÉPÍTÉST, térburkolást, betonozási, vakolási munkátvállalunk. 0620/541 - 1 1 36. (093339272)

i

e

\enés;
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• 2 heti tévéműsor
• Helyi kulturális programok

2 hetente
csütörtökönként
Keresse

A TARTALOMBÓL:
:

• Mozi
• Színház

:

• Koncertek
• Rejtvény

• Könyvajánlók
• Filmelőzetesek

o?

70/967-6158

• DÍSZNÖVÉNYEK, Szeged-Kecskéstelep, Gera S.
18. Nyitva: h.-szo. 62/427-

PANELLAKAS

§

Hitelből? Intézze |
nálunk hitelét és
csökkentse velünk az
adásvétel költségeit!

• szakirányú felsőfokú végzettség

•

egészségben,
^
boldogságban
gazdag, hosszú életet kívárA
Szerető családja

megye).(093134H7)

' jó kommunikációs k é s z s é g és problémamegoldó képesség.

PAPP ISTVÁN
30.

• FELFÚJÁSSAL és alumíniumtechnológiával kés'zült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE és értékesítése. Tel.:
+36-30/335-2818,62/493702 (Szeged és Csongrád

TEGLAEPITESU LAKAS

m
W

(093337685)

KOZLEMENY

9 9 1 .(093133437)

Ha üzenetet szeretne
küldeni,
keresse fel személyesen
ügyfélszolgálati
irodáinkat
vagy
hirdetöirodáinkat!

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete folyamatosan.
Szeged, 06-20/335-6114.

k O l a . h U . (093441278)

AUTÓ

KISS JÁNOS
és ANTAL ANNA

házassági évfordulójuk
alkalmából gratulál és további
|
sok boldog évet kíván: Lánya, veje
és két unokája1

Névnapodon
szívből
köszöntelek!
Milliószor
csókol:
JÁNOS

62/567-835

• GYÓGYSZERÉSZT vagy
állatorvost keresünk hódmezővásárhelyi állatpatikánkba. Tel.: 06-70/940-

GRATULALUNK

és

ÁBRAHÁM ILONÁNAK

ESZTER!

• A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Bodrogi Építési és Barkácsáruház munkavállalót
keres raktárosi munkakörbe. Targoncavezetői jogosítvány szükséges. Jelentkezni: önéletrajz leadásával az áruházban lehet
2010. 05. 26-ig. Cím: Hódmezővásárhely, Hódtó u.
21.(093441918)

(093441756)

3 0

HIRDETÉSFELVÉTEL:

i

© Apróbörze

Szulinafwt!

.s: c •!<:<: h .x

szép

is vállalunk!

1
A h o l n « m csak vadétel — ' • « Szeged,
"Maros utca "3 7 . • Http://illespanzio-vadaszetterem.hu
•-••-•>

a postaládájában!

353 2 0 1 0 . M Á J U S 2 2 . ,

APROBORZE

SZOMBAT

TÉGLAÉPÍTÉSÜ

LAKÁS

BIZZeN

Vásároljon új, kulcsrakész, klimatizáK,
igényes lakást a TISZA PALOTÁBAN.

Egyedileg mérhető, energiatakarékos kialakítás.
B
1 szobás lakás
bruttó 9 650 000 Ft-tól
S
1+1 szobás lakás
bruttó 10 160 000 Ft-tól
s
1+2 szobás lakás
bruttó 16 500 000 Ft-tól
Most kedvezményes, vagy ajándék gépkocsibeállóval vagy tárolóvalI
ÉRDEKLŐDNI: 62/355-821
ÜGYELETI SZÁM: 06-70/372-0014

Újszeged, Derkovits fasor 19-21. sz. alatt induló,
liftes társasházakban, emelt szintű szerkezetkész lakások leköthetők:
256 000-275 000 Ft/m2 áron.
Érdeklődni: 70/312-1914 telefonon.

E

N

N

Ü

N

Duguláselháritás

RELUXA,

Szórakoztató
elektronikai szerviz

garanciával,

\

mindennap,

1

j

K

Érd.: +36-30/639-6131
Horváth Sándor

a o

KÖLTÜZTETES

GRÁNIT ÉS

Bútorszállítás.
Lakások, irodák
r
átköltöztetése
1
sokeves szakmai
gyakorlattal, garanciával,
a hét bármely napján

és egyéb termékek.

E A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

Betűvésés és kótisztftás.

1

Tel.: 62/255-380; 30/905-4162 A

E-mail: totbmuko@frecmail.hú T
R

BÉRLÉSE

EURO-SECURITY-2001. Kft.

§

HÓD-METÁL Kft.

ZÁKÁNYSZÉKI
SZESZFŐZDE
folyamatosan vállal
bérfőzést
gáztüzelésű üstökre

62/290-632
NÓGIAUTÓMOSÓ
ÉS KOZMETIKA
Teljes körű
|
gépjárműtisztítás §
Szeged. B a k a y N. u. 29.

Fax: 62/496-012
Mobil 06-20/361-3524,
06-20/393-0392

Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 70.

Tel.: 62/243-903
Nyitva: h.-p.: 7-16 h-ig

Tel.: 06-30/859-4141,
06-20/924-4622

KOVÁCS HŰTŐ-

ARANY ÉS EZÜST
ékszer ballagásra

KESELEZES

ÉS KLÍMASZERVIZ

• értékesítés, javítás
• hozott aranyból készítés
• törtarany-beszámitás
^
4000 Ft/g
KÓNYA és T S A BT. £

Javítás, telepítés,
forgalmazás

IRODAINK:

(átemelővel szemben)

max. 6,4 m-es
munkamagasságig

vagyonvédelem!

MERT AZ AKÁR MÁR A MÁSNAPI
LAPSZÁMBAN MEGJELENIK!

1

GURULÓ ÁLLVÁNY

pénzbehajtás,

Hogy miért érdemes apróhirdetését
Á DÉLMAGYARORSZÁGBAN
és a D É L V I L Á G B A N feladni?

MŰKŐ

Szeged, Fonógyári út 24.

6728 Szeged,
Budapesti út 8. I
Tel.: +36-62/548-540 s
servke0transcommers.hu

SÍREMLÉKEK

Követelésbehajtás,

*

Szeged (Csillag tér),
°
Kereszttöltés u. 33. T.: 489-488

r

62/421-122

S / E G E D , Gutenberg u. 5. • 6 2 / 3 1 0 - 9 3 3
S Z E G E D , Szabadkai út 20. • 62/567-835
SZENTES Kossuth u. 8. • 6 3 / 3 1 4 - 8 3 8
M A K Ó , Szegedi u. 9 - 1 3 . • 62/213-198
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Kinizsi u. 27. « 6 2 / 2 4 2 - 4 1 9

Transcommers Kft.

szúnyogháló
javítása, készítése.

06-20/338-0528

Előzze m e g versenytársait!
Válassza az ország legnagyobb múltú
megyei napilapját!
Délmagvarország és Délvilág hirdetésfelvétel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
vagy telefonon!

REDŐNY,

H.-P.: 10.00-18.00, szo.: 9.00-12.00

( M a x Konyha

mellett)

DICK-kések
Húsipari gépek
Konyhaeszközök eladása
Szeged, Damjanich u. 16/A
Tel.: 62/469-763
www.santocoop.liu
Nyitva: 9-18 óráig
i

Kőműves-,

S z á s z Péter
A KIDUGÍTÓ
Erd.: 36-30/945-7577.
06-62/533-999
Mezőgazdasági
kisgépek javítása:
• fűrészgépek • fűnyírók |
i

SZABÓ LÁSZLÓ
6771 Szeged, Barázda U.17/B
Tel.: 06-62/405-292

Klímaberendezések
forgalmazása, szerelése,
javítása, karbantartása
62/445-947
06-20/937-3090

I

Küldjön e g y r ö v i d hírt, f o t ó t v a g y v i d e ó t
a t u d ó s í t ó a (ítSQjuűy^tljfeto e - m a i l címre!

Gyászközlemények

t ™

Asztalos

vállal

készítést, javítást
fa- ill. bútorlapból
készült bútorokon.

§

kiegészítőkön.

;

klubhoz!

Hálás szívvel mondunk köszönetet

Köszönetet mondunk mindazoknak a

mindazoknak, akik drága szerettünk,

rokonoknak, jó barátoknak, ismerő-

DR. SEBŐK ARANKA
háziorvos

söknek, akik drága szerettünk,

temetésén megjelentek, részvétükkel,

GYÁSZHÍR

virágaikkal fájdalmunkban osztoztak.
9X44CI49X

„Gyász és szomorúság

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet

Mert Te nem vagy már mellettem,

Mert úgy érezzük, velünk van így a lényed!"
Szerető apa és jó férj voltál.

Gyászoló család

Gyászoló család

GULYÁS SÁNDORNÉ

58 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Búcsúztatása 2010. május 25-én 13 órakor lesz a Kübekházi temetőben.

akik felejthetetlen halottunk,

Gyászoló felesége, gyermekei, édesanyja és családja

Gyászoló család
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u. 10.

S2eged, Negyvennyolcas u. 1). „
Rendelés: h„ sz., cs. 8.30-10.00 E
k.,p : 8.30-10 és 16.30-17.30 |
szo.: 10-11,15-16 óráig
HÍVÁSRA HÁZHOZ IS MEGYÜNK!

06-30/698-7021

SZEGÉS-TISZTÍTÁS

feladhatja:

(30)3955-950

62/567-835

OLVASSA a (^fíiir-^lüfiTn blogjait!
NEKÜNK FONTOS A VÉLEMÉNYE!

GYÁSZHÍR

Édesanyánk! Elmúlt Nélküled az első

ÉGETŐ GYÖRGYNÉ
SAMU ZSUZSÁNNA

Tudatjuk, hogy szerettünk,

MOLNÁR MIHÁLY
bogárzói lakos, 74 éves korában
elhunyt. Temetése május 26-án 10
órakor lesz a makói római katolikus
temetőben.

emlékére.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
CSONGRÁD
Hálás szíwel mondunk köszönetet

GYÁSZHÍR

mindazoknak, akik

Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága sze-

KÜSZ SÁMUELNÉ
ERDEI ROZÁLIA

rettünk,

tőben.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

Gyászoló felesége és gyermekei

Nektek. Elfáradtam, örökre megpihenek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szeret-

Gyászoló családja

QT/lxllUO

Gyermekeid

26-án 1A órakor lesz a csongrádi teme-

küzdöttem, hogy minél több jót, szeretetet adjak

Hirdetéséi telefonon is

SZŐTTESBOLT, Szeged I

GYÖRGY IÁSZLÓ

Gyászoló család

SZOLGÁLTATÓK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A MEGYE EGÉSZ
TERÜLETÉRŐL

SZŐNYEG
JAVÍTÁS

76 évesen elhunyt. Temetése május

munkban osztoztak.
9,„9,,,

ÁLLATORVOS M
Dr. Farkas Attila
30/97-23-016
Dr. Ábrahám Szilvia
70/53-86-763

MEGEMLEKEZES

temetésén megjelentek és fájdal„Imádtam élni, imádtalak benneteket. Sokáig

Teb

keztek.
9,„94,4

DUNAI KOVÁCS JÓZSEFNÉ

Szeged, Gutenberg

búcsúztatásán megjelentek, és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igye-

Köszönetet mondunk mindazoknak,

le 0 6 - 3 0 / 2 4 6 - 0 3 4 3

KépSzínArt B t l

zol, de mindig Velünk vagy.

mindazoknak, akik drága szerettünk,

933.19923

H

ban osztoztak. Külön köszönetet mon-

Hálás szíwel mondunk köszönetet

DÉKÁNY JÁNOS

KEPKERETEZES

EZEK F O R G A L M A Z Á S A ÍS KIVITELEZÉSE

MAKÓ

dunk kezelőorvosainak, ápolóinak az

£

idomai (ko merev és kétrétegű hajlékony cső).

következik a pünkösd. Nagyon hiány-

ÚJVÁRI SZILVESZTER

Fájdalomtól megtörve tudatjuk, hogy

és domoklalu, saválló), valamint

szétválasztott rendszerű turbó üzemmódú j j
gázkészülékek égéstermék-elvezető csövei, g

|
NYITÁSI AKCIÓ:
» totlttuttté* 2 0 0 Ft/kg
•
Telefon: 62/470-041

temetésén megjelentek, fájdalmunk-

dalmunkat enyhíteni igyekeztek.

(fa. szén, gáztüzeléshez). Kémény béléscsövek

Igényes kömyuetben, i megszokott minőséggel varjuk ügyfeleinket.
§
I
Ibgy ügyfélparkolóval!!!

karácsony, húsvét, anyák napja, most

93440491

műanyag (furán flex) csévél. Hőszigetelt.

SZERELT KÉMÉNYEK

Szeged, Szöregi út 29.

TÓTH ISTVÁNNÉ

temetésén megjelentek és ezzel fáj-

Lelked s emléked minket éltet,

KÉMÉNYBÉLELÉS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

mindazoknak, akik

Tested elhagyta a földi létet,

PIHE Tolltisztító Műhely

1

áldozatos munkájukért.

van a szívemben,

06-20/467-3717

Szeged, Fonógyári út 11.
Tel: 62/458-692

ÁLLVÁNY VAN!

70/567-3340
nnn.baganandnis.segilek.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SZEGED

munkákat vállalunk.

N y i t v a : h-p. 9-17 óráig.

LEGYEN A TUDÓSÍTÓNK! CSATLAKOZZ kedvenc közösségi oldaladon

iitszáO
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hőszigetelő

új helyen:

• rotátorok • permetezők %
• segédmotorok

EREDETISEGVIZSGÁLAT i

s

burkoló-,

MEGEMLEKEZES

tünk,

BODORNÉ OROSZ GIZELLA

SZENTES

(VOLT HASKA ZOLTÁNNÉ)
türelemmel viselt, hosszú betegség után, 61. évében elhunyt.
Gyászoló családja

oidáinar;

„Úgy ment el, ahogy élt, csendben és
szerényen, drága lelke nyugodjék
békében."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

ÖZV. BUNDA ISTVÁNNÉ
KOVÁCS JULIANNA

J

J

DR. CSERNUS FERENCNÉ
SZUNYOGH MIHÁLY
75 éves korában elhunyt. Temetése

halálának 10. évfordulójára.
Szerető családod

R4421XX)

rették, tisztelték, hogy drága

Gyászoló család

„A gyertya, mely érted ég.
Egy út, mely könnyes szemmel a sírodhoz vezet."

KATONA LAJOS

JÁNOSI GYÖRGYNÉ
ISTVÁNFFY AMÁLIA
CSÖPPI

rettünk,

halálának 10. évfordulóján.
Gyászoló szeretteid

2010.

április

se május 27-én 11 órakor lesz a Forrás-

elhunyt. Csendben, szűk családi kör-

kúti temetőben. Előtte gyászmise.

ben búcsúztattuk el.
93441967

29-én

otthonában

Gyászoló fia és lányai

RAPPAINE INCIKE
halálának 2. évfordulójára.
„Fájdalmas út, mely sírodhoz vezet,
virágot viszünk egy néma sírra, drága
Édesanyámra, felejthetetlen lányomra, kit sosem feledünk el."

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné,
6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged.
Széksósi út 6 Tel.: 62/461-039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197. 6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel /fax: 62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft. 6760
Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55.
Tel.: 62/423-869 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424-992
Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.:
62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged. Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567

de szívünkben itt leszel, míg élünk e

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

világon."

drága szerettünk,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze-

elhunyt. Temetése május 26-án, szerdán 15 órakor lesz a fábiánsebestyéni
temetőben.
Gyászoló családja

retett Édesanyánk,

Petiék, Édesanyád
9344.15711

VIRÁGOS LÁSZLÓNÉ
SÍPOS ANNA
Szentes, Soós u. 7. szám alatti lakos,
súlyos betegségben, 81 éves korában
elhunyt. Temetése május 25-én, kedden 15 órakor lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló családja

„Segítő szavad örökké halljuk, dolgos
kezed mindig érezzük, könnyes szemmel már csak a sírodat nézzük."
Fájdalomtól megtört szíwel tudatjuk,

sok-sok hősiesen viselt szenvedés után,

életének 83. évében elhunyt. Temeté-

Elmentél tőlünk oly messzire, oly távol,

szívetekben tovább élhetek."

9WTO9

Fájó szíwel emlékezünk

édesanyánk,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze-

erőm nem engedett, így búcsú nélkül,

alatti lakos, életének 58. évében

A fénykép, mely őrzi emlékedet.

Fájdalommal tudatjuk mind-

temető ravatalozójából.

„Reménykedtünk, hogy egy rossz
álom, de nem az volt, már látjuk.

Fábiánsebestyén, Külső dűlő 72. szám

Gyászoló család

azokkal, akik ismerték, sze-

„Annyira akartam élni, a betegséget
legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de

ID. HÉKÉDI ERNŐ

temetőben. Gyászmise 16 órakor.

május 27-én 13 órakor lesz a Dugonics

Gyászoló család

TERHES MÁRIA

május 25-én 15 órakor lesz az Üllési

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2010.

9x441535

GYÁSZHÍR

míg élünk, nem feledünk."
míg

Fájó szíwel emlékezünk

Fájó szíwel tudatjuk, hogy szerettünk,

90 éves korában csendben elhunyt.

KÁLMÁN PIROSKA

„Míg éltél, szerettünk,

M f

hogy drága szerettünk,

ID. UJJ LAJOS
Szentes, Török Ignác u. 18. szám alatti lakos, 74 éves korában elhunyt.
Temetése május26-án, szerdán 11 óra-

Fájdalommal tudatjuk, hogy

DR. KOCSIS FERENC
volt szentesi lakos, 85 éves korában
elhunyt. Búcsúztatása május 27-én 11
órakor lesz a Kálvária temető urnafalánál.
9,44,4.7

Gyászoló család

kor lesz az Alsó református temetőben.
Gyászoló családja

és testvéreid családjaikkal

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet

Tisztelt Hirdetőink!
G y á s z k ö z l e m é n y e k e t a megjelenés előtti munkanapon
9 óráig tudunk elfogadni.
G y á s z k ö z l e m é n y megrendelésekor k é r j ü k
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

Fájó szíwel tudatjuk, hogy

mindazoknak, akik drága szerettünk,

GREGUS JÁNOS

BARTUS JÁNOS

nagymágocsi lakos, 80 éves korában

temetésén megjelentek, sírjára koszo-

elhunyt. Temetése május 23-án 14 óra-

rút, virágot helyeztek, mély gyászun-

kor lesz a nagymágocsi temetőben.
93442091

Gyászoló család

kon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja
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EGYKORI KLASSZISOK TETTEK EMLEKEZETESSÉ A111. SZÜLETÉSNAPOT

Futballünnep Szeged napján
Játékkal, szórakoztató mérkőzésekkel ünnepelte tegnap 111.
évfordulóját a Dózsa-pályán
Szeged labdarúgása. A nap „főmeccsét" a Fradi öregfiúkcsapata nyerte a Szeged ellen.
SZEGED
MÁDI JÓZSEF
Utánpótlásfutball sok-sok szegedi, illetve a gyulai Grosics-akadémia révén régióbeli
tehetséggel, helyi szomszédvárak (Dózsa és SZVSE) összecsapása, illetve egykori Bajnokok Ligája-játékosok fellépése a nagy kedvencek ellen
- így ünnepelt tegnap, Szeged
napján Szeged labdarúgása.
Immár a 111. születésnapja
volt ez a város futballjának,
amely átélt sok nagyszerű eseményt, keserű bukást, kiváló
labdarúgók érkezését, nagy
kedvencek szomorú távozását, remek edzők emlékezetes
munkáját, egy legenda halá-
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Keller József bírta a strapát.

Négynapos
pihenőn
MAKÓ. A labdarúgó NB II Keleti csoportjának n y o l c a d i k j a , a
Makó FC a hétvégén nem lép
pályára, szabadnaposak a
zöld-sárgák. Ménesi Gábor elnök elmondta, a játékosok
négynapos pihenőt kaptak
Kolozsvári
János
edzőtől,
majd csak kedd délután találkoznak. A Maros-parti városban abban bíznak, jó hatással
lesz a futballistákra a szünet,
kicsit elfáradtak, muszáj feltöltődniük.

Szurkolói
torna
SZEGED. Tízéves hagyományra
tekint vissza Szegeden a futball szurkolói kispályás labarúgótorna. Május 24-én
hétfőn) a gyálaréti sportpál y á n nyolc csapat feszül egymásnak. A mini bajnokságon
mindenki játszik mindenkivel. öt szegedi szurkolói csoportosulás, egy vidéki és két
fővárosi alakulat érkezik a viadalra. Egy biztos: új győztest
avatnak, a Blue Front Vásárhely nem tud részt venni az
eseményen. Az első derbit
9.30-kor, a Fidelity Gruppo II.
a Déli Beerodalom ellen vívja,
az
eredményhirdetés
16.45-kor lesz.
A résztvevők csapatok:
Fidelity Gruppo II., Déli Beerodalom, Fidelity Gruppo I.,
Sárga Ultrák Tamási, Corleone, Ultras Szeged, Noova Guardia, Majestic Ultra.

Kováts (9) és társai csak egyszer tudtak túljárni a jól védő Kiss-Rigó (balra) eszén. FOTÓK: VERÉB SIMON
lát, de a lényeg akkor is csak
egy: napjainkban is él a szegedi labdarúgás.
Mindezt a jövő leendő és a
múlt remek játékosai tették emlékezetessé ezen a napon, amelyen újra a régi élet tért vissza a
Hunyadi téri Dózsa-pálya gyepére. Érezhető volt a zsongás a
korlátok mentén, és hiába jöttek fekete felhők, hiába esett az
eső, nem ment haza szinte senki, a szurkolók, kb. 350-en megvárták az események végét,
amelyre a nap is kisütött. A délután mérkőzése a BL-résztvevő
védelemmel (Telek, Szűcs M.,
Hrutka, Keller) érkező FTC
öregfiúk fellépése volt. Az Fradi egykorú, bár néhány hónappal idősebb a szegedi labdarúgásnál, azaz igazán méltó rivális volt ezen a napon - még ak-

kor is, ha Horváth Péter győztes
rúgásgólja egy kicsit bele is
rondított az ünnepbe.

^ T o v á b b i FOTÓK
L
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aneten!

www.delmagyar.hu

Eredmények, díjazottak
Eredmények: Csongrád megyei U15-Grosics-akadémia
U15 4-1, SZVSE-Szegedi Dózsa 9-1, Szeged öregfiúk-FTC
öregfiúk 1-2 (gólszerzők: Takács Z., ill. Hrutka, Horváth P.).

Szeged labdarúgásának évfordulóján a különdíjasok:
Szeged díszpolgára: dr. Mis-

kotczi József. Szeged poszthumusz díszpolgára: dr. Hajós
„Ladik" Imre. Életműdíj: Tóth
„Pipu" István. Az év tehetsége:
Kömyei Bence (Tisza Volán U15).

Szeged utánpótlásáért díj: Halkó Pál és Hágelmann Endre.

Orosházi László is villantott a régiből.

Kell a három pont!
SZEGED, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.
A labdarúgó NB III hétvégi fordulójában mindkét Csongrád
megyei csapat hazai környezetben esélyesként lép pályára. A
6. helyen álló Tisza Volán SC
ma 17 órától az utolsó előtti
(13.) Battonyát fogadja.
- Tavasszal még nem sikerült nyernünk a Felső Tisza-parti stadionban, épp itt
az ideje, hogy megtörjön a
rossz sorozatunk - magyarázta a szegediek edzője,
Buchholcz
Gábor. - A múlt
heti eredmények számunkra
kedvezően alakultak, jó hajrával még odaérhetünk a dobogóra. Ehhez mindenképpen le kell győznünk a Battonyát! Az ősszel idegenben ez
sikerült (2-1), most is ez a
tervünk. Annak ellenére bízom a sikerünkben, hogy Mészáros és Grünwald eltiltás,

Dargó, Boldizsár és Végh pedig sérülés miatt nem léphet
pályára.
A HFC sokkal szebb arcát
mutatja tavasszal, mint őszszel. A legutóbbi két meccsét
(ESMTK, Soroksár) például
kapott gól nélkül nyerte meg.
Erre törekszik a vasárnap 17
órakor kezdődő, Monor elleni
találkozón is.
- A most zajló szezonban
az összes hazai mérkőzésünket megnyertük, ezért, no meg
a formánk miatt is a Pest megyei riválisunkkal szemben is
esélyesnek gondolom csapatomat - fogalmazott Kandó
Róbert, a vásárhelyi gárda trénere. - Mivel eltiltottunk
nincs, és sérülés miatt is csak
a hosszú időre kidőlt Antal
Krisztiánra
nem számíthatunk, a legjobb összeállításban szerepelhetünk.

Rangadók rangadója
KISTELEK, SÁNDORFALVA. A kis

teleki és a sándorfalvi drukkerek is azt a napot v á r j á k a
legjobban, amikor a két település futballistái egymás ellen játszanak. Az Arany Ászok
labdarúgó megyei I . osztály
hétvégi, 27. fordulójában vasárnap 17 órától Kisteleken
csapnak össze a felek. A hazaiak 60 ponttal a másodikak
a tabellán, a vendégek 55-tel
harmadikok.
- öt-hatszázan biztosan kijönnek a meccsre, az értünk
szorítóknak nem okozhatunk
szomorúságot: hazai környezetben részünkről csak a győzelem fogadható el! Az összecsapás pikantériája, hogy a
nálunk futballozó két Bitó,

Robi és Attila sándorfalvi. Ha
nyerünk, nagy valószínűséggel megvédjük tavaly szerzett
ezüstérmünket. jegyezte
meg
Czeigersmidt
Roland,
a Kistelek edzője.
- Annak e l l e n é r e , . hogy
példátlan sérüléshullám hátráltat bennünket, azon vagyunk, hogy visszavágjunk az
őszi, 1-0-s vereségért - nyilatkozta a címvédő Sándorfalv a trénere, Major László.
Ami különösen azért fájó,
mert három évad alatt ez a z .
egyetlen hazai kudarcunk...
Amellett,
hogy
rangadó,
presztízsmeccs is a javából,
azon pedig megjósolhatatlan
az eredmény. Háromesélyes
a találkozó.

I N T E R N A Z I O N A L E - B A Y E R N MÜNCHEN A BL-DÖNTŐBEN - DÉLMAGYARORSZAG SZURK0L0I KLUB A SARKANYBAN

Edzőfejedelmek párharca
Edzők párharca - leginkább így
szokás emlegetni a ma esti
(20.45) BL-döntőt, amelyen a Jósé Mourinho vezette olasz Internazionale a Louis van Gaal által
irányított német Bayern Münchennel csap össze. Egykori munkatársunk, a döntőt a helyszínről
közvetítő Méhes Gábor szerint
egy biztos: 0-0 nem lesz a finálé.
MADRID

GYÚRÓS ISTVÁN
Jól ismerik egymást: a ma esti
(TV2, 20.45) Bajnokok Ligája-döntő két trénere, Louis van
Gaal és Jósé Mourinho korábban
három évig dolgozott együtt a
spanyol Barcelonánál, előbbi

SZALAI

István

Inter-drukker

-1964, a legendás argentin
edző, Helenio Herrera ideje óta
szurkolok az Internek - mondta
kérdésünkre Szalai István futballedző. - Mivel Lukács János a
sógorom, biztosan „családon belül" marad majd a BL-serleg, ám
érthetően nem mindegy, melyikünk lesz boldogabb a finálé
után. Remélem, nem kell majd
sokat izgulnom, és Zanettiék a
második félidő közepére eldöntik a kupa sorsát. Bízom Mourinhóban és a csapatban, ünnepelni szeretnék a találkozó végén.

Mourinho és van Gaal csatája igazi futballcsemege lesz. FOTÓK: MTI
vezetőedzőként, utóbbi az ő segítőjeként. Kettejük párharca
sorsdöntő lehet a fináléban.
- Európa három legjobb vezetőedzőjéből kettő ott lesz ma
este - mondta Méhes Gábor, a'
TV2 kommentátora, lapunk
egykori munkatársa, aki a helyszínről, a madridi Bernabéu-stadionból
közvetíti
a
BL-döntőt. - Talán egy kicsivel
az Inter tűnik esélyesebbnek,
de gondoljunk csak bele, a Bayern a Manchester ellen is meglepetést okozott. Az olaszokat
már a sorozat elejétől a döntőbe
vártam, a rutin és a tapasztalat
most is mellettük szól. Tippelni
nem mernék, ám annyi biztos,
hogy 0 - 0 nem lesz az összecsapás - tette hozzá Méhes Gábor,
aki mindkét csapat egyik elődöntőbeli meccsét (a Lyon-Ba-

yernt és az Inter-Barcelonát) is
a helyszínen látta. Mourinho és
van Gaal közül az egyikük
egyébként igen exkluzív társaságba kerülhet, mivel győzelmük esetén elmondhatják magukról, hogy két csapatot vezettek diadalra a BL-ben: van Gaal
1995-ben az Ajaxszal, míg Mourinho 2004-ben a Portóval
emelhette magasba a trófeát.

BL-klub a Sárkányban
Ma este ön is együtt drukkolhat
a 100 éves Délmagyarországgal:
lapunk a Viktor Hugó utcai Sárkány Pubba szervez szurkolói
klubot, amelyben két hatalmas
kivetítőn lesz követhető a finálé.
A BL-klubban a drukkerek játékokban is részt vehetnek.

Az eddigi győztesek. 1956: Real Madrid (spanyol). 1957: Real Madrid, 1958: Real Madrid, 1959: Real Madrid, 1960: Real Madrid, 1961:
Benfica (portugál), 1962: Benfica, 1963: Milán (olasz), 1964: Inter
(olasz), 1965: Inter, 1966: Real Madrid, 1967: Celtic (skót), 1968:
Manchester United (angol), 1969: Milán, 1970: Feyenoord (holland),
1971: Ajax (holland), 1972: Ajax, 1973: Ajax, 1974: Bayern München
(német), 1975: Bayern München, 1976: Bayern München, 1977: Liverpool (angol), 1978: Liverpool, 1979: Nottingham Forest (angol), 1980:
Nottingham Forest, 1981: Liverpool, 1982: Aston Villa (angol), 1983:
Hamburg (német), 1984: Liverpool, 1985: Juventus (olasz), 1986: Steaua Bucuresti (román), 1987: Porto (portugál), 1988: PSV (holland),
1989: Milán, 1990: Milán, 1991: Crvena zvezda (jugoszláv), 1992:
Barcelona, 1993: Marseille, 1994: Milán, 1995: Ajax, 1996: Juventus,
1997: Dortmund (német), 1998: Real Madrid, 1999: Manchester United, 2000: Real Madrid, 2001: Bayern München, 2002: Real Madrid,
2003: Milán, 2004: Porto (portugál), 2005: Liverpool, 2006: Barcelona, 2007: Milán, 2008: Manchester United, 2009: Barcelona.
A győztes csapat nem mindennapi tettet hajt végre:
mindkét gárda az élen végzett
hazája bajnokságában és kupájában, így amelyikük nyer
ma este, az a Manchester United 1999-es és a Barcelona tavalyi triplája után újabb „mesterhármast" ér el. A németektől hiányozni fog az eltiltott
francia csillag, Franck Ribéry,
aki még a Lyon elleni kiállítása miatt kényszerül a lelátóra.
A v á r h a t ó kezdőcsapatok, B a y e r n M ü n c h e n : Butt Lahm, van Buyten,
Demichelis,
Contento - Hamit
Altintop,
van Bőmmel,
Schweinsteiger,
Robben - Olic, Müller. Intern a z i o n a l e : Julio Cesar - Maicon, Sámuel, Lúcio, Zanetti Cambiasso, Stankovic - Sneijder - Eto'o, Milito, Pandev.

várakozás

- Bízom Gary Linekerben, aki
egykor azt mondta: „a futball egy
olyan sport, ahol 22 játékos kerget egy labdát, és a végén a németek nyernek" - kezdte Lukács
János megyei rendőr-főkapitány.
- Mindkét csapatban klasszisok
játszanak, így kiélezett döntőre
számítok. Egy-egy villanás dönthet, azt gondolom, már a rendes
játékidőben eldől a kupa sorsa.
Bár ma este a szerb rendőrség
ünnepnapján veszek részt, remélem, sikerül egy tévét szereznem,
hogy lássam a döntőt.
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Irány az A csoport!
BONYHÁD. Magabiztosan, az első perctől vezetve nyerte meg a
Bonyhád elleni bajnokiját a
Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák B
csoportos férfi kosárlabdacsapata, és ezzel az utolsó forduló
eredményétől függetlenül az
élen zárja a nyolccsapatos rájátszást. Mindez azt jelenti,
hogy a szegediek kiharcolták a
feljutást, így a következő évben
ismét A csoport férfi kosárlabdacsapata lesz Szegednek!

Bonyhád-Dél-Konstrukt SZTESzedeák 71-90 (13-20,19-25,
9-18,30-27)

Már az 5. percben hatpontos
előnnyel vezetett Bonifert Domonkos együttese, a játékosok
átérezték, mekkora a tét a bajnokin. A szünetben, 13 pontos
előnynél már csak arra kellett
figyelni, megmaradjon a fór,
ám még növelte is az előnyét a
Szedeák, amely remek játékkal
jutott fel az A csoportba.

Bonifert Domonkos: - Nagyon jól
játszottunk a sorsdöntő meccsen.
Az elejétől kezdve vezettünk, fejben rendkívül összeszedett volt a
társaság, alig hibáztak a fiúk. Az
utolsó fordulóban a Kanizsa ellen
szeretnénk megőrizni hazai veretlenségünket, és egy nagy ünnepléssel búcsúztatni ezt a fantasztikus szezont.

Férfi kosárlabda NB I B, rájátszás
az 1-8. helyért. Bonyhád, 300 néző. Vezette: Páli, dr. Vétek.
Szedeák: VIDA 12, MOLNÁR M. 6,
NYILAS 14, TANÁCS 15/3, GÉMES
29. Csere: Kovács 4, Simándi 4/3,
Széli 2, Mészáros 2, Szabad 2, Komáromi, Kardos. Edző: Bonifert
Domonkos.

Lékó: az első vereség
ASZTRÁHÁN. Tizedik mérkőzésén elszenvedte első vereségét Lékó Péter az asztraháni
sakk Grand Prix-tornán: a magyar nagymester az éllovas
ukrán Pavel Eljanovtól 43 lé-

pésben kapott ki sötéttel. Lékó összetettben a hatodik helyen áll, a magyar játékos a 13
fordulós torna szombati játéknapján az örmény Vlagyimir
Akopjannal mérkőzik.

Rajt a világkupán - vb-mezőnnyel

A PICK SZEGED VALOGATOTT ÁTLÖVŐJE CSAPATOT KERES

Krivokapics elköszönne
Krivokapics Milorad (29), a Pick
Szeged férfi kézilabdacsapatának magyar válogatott jobbátlövője a Balatonfüreden elveszített
mk-döntő óta nem játszott. Az öt
éve a Tisza-parti klubot erősítő
játékosnál mélyvénás trombózist
állapítottak meg az orvosok. A
játékossal tegnap délelőtt a Kárász utcán beszélgettünk.

SZEGED
SÜLI RÓBERT
- Hogy van? Ugy látom, jobb a
kedve, mint hetekkel ezelőtt.
- Jól vagyok, köszönöm! Már
kerékpározhatok, igaz, az elmúlt napokban nem volt jó idő,
ezért kihagytam a kerekezést.

- Mitől alakult ki a mélyvénás
trombózis?

- A vizsgálatok kimutatták,
biztos, hogy nem genetikai
oka van, hanem ez egy sportsérülés, egy ütközés miatt alakulhatott ki a jobb lábamban,
a térd alatt. Ez az ütközés lehetett a füredi mk-döntőn, de
lehetett évekkel ezelőtt is.

- Lelkileg megviselte a betegség?

- Nem tagadom, az első napokban, amikor közölték velem, hogy vége lehet a pályafutásomnak, nagyon magam
alatt voltam. Hirtelen nem is
tudtam, hogy mihez kezdjek
magammal, mit csináljak a továbbiakban. Mára javult a
helyzet, a gyógyszerek hatására szépen gyógyulok, ha
minden igaz, ez a vérrög szépen felszívódik.

- Visszatér a pályára?

- Mindenképpen. Még két hét
van hátra a kúrából, napi négy
gyógyszert kell bevennem. Az orvosok biztattak, ez pedig erőt ad.

- Marad a Pick Szegedben?

- Erre kevés az esély. Beszéltem a vezetőkkel, keressük a
megoldást. Egyelőre nem írtunk alá semmilyen papírt.

- Vannak kérői?

Tegnap a szegedi műjégpályán megkezdődött a 16. WAKO kick-boxvilágkupa, amelyre világbajnoki mezőny gyűlt össze. Az első napon a

gyermek, kadett l„ kadett II. és junior kategóriákban semi-contact szabályrendszerben, valamint felnőtt és kadett II. semi csapatversenyben
már döntőket is rendeztek, míg a felnőtteknél megkezdődtek a full-contact-, low-kick- és K1-selejtezők. Ma a program 9 órakor indul az utánpótlás light-contact szabályrendszerben, amelyben a küzdelmek eljutnak
a fináléig, de a nap során lesznek felnőtt semiben is döntők, majd vasárnap csúcsosodnak ki az események, amikor szintén 9 órától light-,
full-contact-, low-kick- és K1-szakágban a mindent eldöntő küzdelmek
következnek, FOTÓ: VERÉB SIMON

Floratom:
Egyéni ob
nem favoritok
SZEGED. Nincs éppen könnyű
sorsolása a Floratom Szeged
extraligás asztalitenisz-csapatának: a legutóbbi fordulóban
a százszázalékos mérleggel listavezető Lombard otthonában
vendégeskedtek Kristonék, míg
ma a mindössze egy vereséggel
a második helyen álló Celldömölköt fogadják 17 órától a volt
Móricz-iskola tornacsarnokában. - A vendégek toronymagas favoritok - mondta Lukács
Levente, a csapat edzője, amit
az is igazol, hogy az őszi mecscsükön a hazai pályán játszó
celldömölkiek 6-2-re verték a
Szegedet.
Az NB I Keleti csoportjában
szegedi rangadót rendeznek,
a Floratom II. az ATSK-t fogadja ma 11 órától.

OROSZLÁNY. A tavaszi idény
utolsó hazai tekés rendezvénye
következik a hétvégén, mégpedig az egyéni és páros országos
bajnokság, amelyet
ezúttal
Oroszlányban bonyolítanak le.
A Szegedi TE együtteséből négyen kvalifikálták magukat az
eseményre: Kakuk Levente, Kiss
Norbert és Karsai László válogatottként egyből a harminchat
között találta magát, míg Kovács
Péter a kelet-magyarországi bajnokság második helyezése után
került a legjobbak közé. Találhatunk egy földeákit is az elitben
Veres Zsolt (12 órakor dob) révén. Ma a párosok között osztják
ki az érmeket (Kakuk Kováccsal
16, Kiss Karsaival 17 órakor dob,
így alkotnak duót is), majd vasárnap a napi és összetett egyéni
döntőben az első nap legjobb tizenkét versenyzője indulhat.

- Voltak és vannak. Persze
a sérülésem miatt tartanak attól, hogy nem leszek már
egészséges, ezért nehezebb a
tárgyalás. De vannak kérőim.
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Távozóban. Krivokapics Milorad csapatváltásra készül. FOTÓ: FRANK YVETTE

- Követi testvérét, Markot Spanyolországba?

- Nem hinném, hiszen a
spanyol csapatoknál is anyagi
gondok jelentkeztek: a Ciudad,
a Barcelona és a León az a három együttes, amelyik stabil lábakon áll. A többi csapatnál bizonytalan az anyagi háttér.

- Van menedzsere?

- Idén lett, előtte Katzirz Béla, csapattársam, Dávid apukája intézte a dolgaimat, elég volt
Magyarországon, hogy egy
ügyvéd kezelje ezeket. Most
egy külföldi menedzser próbál
meg csapatot találni nekem.

- Öt éve játszik Szegeden. Nem
kis idő, erre mondják, hogy kell a
környezetváltozás!

- Meg sem fordult a fejemben, hogy elhagyjam a Pick Szegedet. Az élet azonban úgy hozta, hogy most menni szeretnék.
Az a három év, amikor zsinórban nyertünk, előbb mk-győztesek, majd bajnokok lettünk,

majd újból megnyertük a magyar kupát, csodálatos volt. Ekkor azonban elszalasztottunk
egy nagy lehetőséget.

-Mit?

- A Veszprémet ebben az
időszakban sikerült megrogyasztanunk. Átvehettük volna
tőle a hatalmat. Ha minden öszszejött volna, ekkor, ha sikerült
volna megerősíteni a csapatot,
és anyagi téren is stabillá válni,
akkor most nem az ezüstérmekről beszélgetnénk.

- Az anyagi bizonytalanság
mennyire játszott szerepet a csapat gyengébb szereplésében?

- Sosem jó úgy játszani,
hogy a fejekben az motoszkál,
nincs minden rendben a klubnál. Gyengébb szereplés eredménye volt a bizonytalanság.

- Hogy tetszett eddig a két bajnoki döntő?

- A balatonfüredi meccs
erőt adott a Picknek, a srácok
elhitték, hogy lehet keresniva-

lójuk. Sajnálom, hogy nem sikerült nyernünk Szegeden,
megérdemelték volna a fiúk, a
szurkolók.

Harmadik meccs
A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata holnap 12.05-kor a
Budapest Bank férfi kézilabdaliga döntőjében, Veszprémben
lép pályára. A címvédő MKB
együttese 2-0-ra vezet a három győzelemig tartó párharcban. A Pickben Katzirz és Oszmajics (tegnap eldőlt, a Picktől távozó montenegói átlövő
jövőre a szlovén Cimos Koperben szerepel) is sérüléssel
bajlódik, kérdéses a játékuk. A
győzelem megszerzéséhez, a
döntőben maradáshoz kisebb
csodára lenne szükség. A realitás az, hogy a Veszprém
megnyeri a meccset, megszerzi 18. bajnoki aranyérmét.

TEGNAP MEGERKEZTEK, MAJD A PALYAT IS BEJÁRTÁK AZ ANGOLOK

Szeged-Cambridge: irány a Tisza-part!
S2!EGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

Ma 10.35-től rendezik a Tisza
szegedi, belvárosi szakaszán
a Szeged-Cambridge evezősregattát a két város és a két
egyetem nyolcfős csapatai
között.
Ahogyan azt várni lehetett, tegnap kora délután, két
részletben megérkezett előbb
Budapestre, a Ferihegyi repülőtérre, majd onnan Szegedre, a Felső Tisza-parti vízicenterbe a cambridge-i evezős csoport: az első, 19 fős
küldöttség délután 4, a második, már csak 4 fős csapat
pedig 5 óra után futott be az
EDF Démász Szegedi VE otthonába. A klub vezetői természetesen nagy szeretettel
fogadták az angolokat, akik
egy rövid technikai megbeszélés után a Tisza felé vették az irányt, ahol először a
hajóikkal, majd a folyóval,
végül pedig a mostoha időjárással ismerkedtek meg.

A cambridge-i evezősök tegnap már Szegeden edzettek - a magyarokkal közösen. FOTÓ: FRANK YVETTE
Megtudtuk, a cambridge-i
csapatban a kormányosként
szereplő hölgy, Rebecca Dawbiggin képviseli majd azt az
evezősnyolcast, amely 2009ben vízre szállt az oxfordiak
elleni (egyébként abban az
évben vereséggel végződő),
fantasztikus hagyományokkal
rendelkező angliai versenyen.

A mai evezős program. 10.35: Szeged (Pozsár Bence, Radics Bence,
Kitka Gergely, Lele Máté, dr. Haller Ákos, Hegyközi Ferenc, Matyasovszki Dániel, Tari János)-Cambridge város regattája; utána: a szegedi
utánpótlás egypár, kétpár és négypár futamai, 11.35: Szeged (Pozsár
B„ Radics B„ Kitka G., Lele M„ Molnár Dániel, Csatlós Máté, Fehér Szabolcs, Valkai lstván)-Cambridge egyetemi futam. A verseny helye: a
Tisza Boszorkány-szigettől - 172. folyamkilométer - a rondelláig 173,8. folyamkilométer - terjedő belvárosi szakasz.
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100 ÉV - 100 IDÉZET

„Apró ízeiben ismerem
három és fél évtized szegedi sajtóéletét. (...) Az a
szegedi sajtó, amely a
józan öncenzúra szellemi
ketrecében élt, igyekezett
saját etikáját karbantartani, a nomenklatúrától elkülönítetten megőrizni. Saját köreiben legalábbis a Délmagyarországnál
mindig
polgárjoga volt a kételkedésnek, a másságnak, a
privát
lázadozásoknak.
De ennek megvolt a
stílusa és a maga mértéke. Műfaja leginkább a
panasz - következménye
a cinizmus."
(1990. május 22.)
Sz. S i m o n I s t v á n újságíró,
nyugalmazott főszerkesztő
A fotón éppen Gustave Eiffelre csodálkozik rá egy apa kisfiával: kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozhatnak Sajdik Ferenc Szegedhez kötődő nagyságokról készült karikatúrakiállításán. fotó: frank yvette

Szeged arcai - másképp

SZEGED
TÍMÁR KRISZTA
Babits Mihály, Kosztolányi
Dezső, Juhász Gyula, Hild József - a nagynevű alkotók,
akik
valamilyen
módon
m i n d a n n y i a n kötődnek Szegedhez, most visszatértek a
városba egy kiállítás arcaiként. Egy szintén ismert művész, Sajdik Ferenc ugyanis
az ő sajátos látásmódján
mindannyiuk
karikatúraportréját
papírra
vetette,
amelyeket most bárki megtekinthet a Dugonics kisven-

déglőben. A Nagy ho-ho-horgász és Pom-Pom alkotójának művei a SzegedArt nemzetközi képzőművészeti fesztivál részeként kerültek a patinás falakra, így egy ebéd
vagy vacsora igazán illusztris társaságban telhet a belvárosban.
A 80 éves, Munkácsy-díjas művész sajátos látásmódjával nemcsak szórakoztat,
de informál is. Móricz Zsigmond kócos portréja mellett
például ott á l l : a régi Indóház 3. alatt írta a Rózsa Sán4

dor a lovát ugratja című regényt. Mikszáthról elolvas-

ORVOSMETEOROLÓGIA

A NAP VICCE

A melegfront miatt fejfájás,
migrén, fáradékonyság, alvászavarok jelentkezhetnek.

- Melyik az az állat, amelyik
halála után még százat pördül?
- A grillcsirke.

A napos oldalról

hatja, a k i nem tudná, hogy a
korábban nyomorgó férfiból
Szegeden vált országos h í r ű
író, a város közúti hídját tervező Gustave Eiffel arcánál
pedig talán még érdekesebb
is a mellette kis n y í l l a l megjelölt két alak. „Két ember a
12 ezerből, aki a hídpénzt kezelte" - á l l a magyarázó szöveg.
A rendhagyó Szeged-történeti kiállítás már csupán
néhány napig, május 25-éig
látható - hasonlóan a többi
karikaturista belvárosi cukrászdákban berendezett tárlatához.

Hüjl
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100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

4.59
20.23
14.09
1.49

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 521
cm, Mindszentnél 534 cm,
Szegednél 509 cm (hőfoka
15,0 °C).

A MAROS Makónál 242 cm.

mazottaira. Temperamentuma
miatt nemegyszer állt bíróság
előtt, és járt terápiára.

Dezső Lilla 16 éves, a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ, Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintéz-

ményében tanul. Álma, hogy sikeres modell és stylist legyen, szeretne
egyszer olyan eredményeket elérni, mint Heidi Klum. Szabadidejében
igyekszik minél több időt tölteni a családjával és a barátaival, sokat olvas, és szeret színházba járni. Egy romantikus vacsorával lehet levenni a
lábáról, és az igénytelen fiúk esélytelenek nála. FOTÓ: NÉMETH NORBERT

ELIZA, VANESSZA.
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A hét utolsó napján és a jövő hét elején nem érint minket sok csapadékot ígérő front,
de a délutáni órákban gomolyfelhők jelennek m e g az égen, és nyárias záporok, z i v a tarok kialakulására számítani kell. A hőmérséklet napról napra emelkedik
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Newton

az űrben
USA. A világűrből láthatja a
Földet Isaac Newton, a gravitáció elméletének atyja. A rég elhunyt tudós portréját az Atlantis űrsikló legénységének brit
születésű tagja, Piers Sellers
vitte fel a kozmoszba, a fizikus
híres almafájának egy darabkájával együtt.
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Zápor

Zápor

Változó

Napos

HOROSZKÓP
KOS (III. 21-IV. 20.): Az üzletek
ben a kipróbált módszerekhez ragaszkodjon! Konzervativizmusa
anyagi ügyeire hatással lehet.
BIKA (IV. 21.-V. 20.): Egyik barátja egy kivételes vevőt vihet önnek. Az illetővel jó üzletet köthet
a Bika. Árait tartsa alacsonyan, így
számos új vevőt csalogathat be.
IKREK (V. 21.—VI. 21.): Egy hölgy
munkatársa az Ikrek segítségére
siethet. Egy üzleti információt rejtegethetnek ön elől. A mai megbeszélések profitábilisak lehetnek.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Ha vala-

Az UV-B sugárzás mértéke ma
7, nagyon erős. A javasolt napozási idő délelőtt 11 és délután 3 óra között: 20 perc.

A Júlia a latin eredetű Júliusz
férfinév női párja. Jelentése: Jupiter istennek szentelt, ragyogó. A Rita a Margit név olasz
Margherita alakjának az önállósult becézője, jelentése:
gyöngy.
Ma ünnepel még: RENÁTA.
Vasárnap köszöntjük: DEZSŐ.
Hétfőn köszöntjük: ESZTER,

Mórahalom

Valaki, aki elősegítheti fejlődését,
titokban figyelheti önt. Az illetőt a
legnemesebb szándék vezérelheti.
Ne mérgelődjön, ha kiderül!

1 ÉVE: Szegeden 115 éve fúrt
kutakból nyerik az ivóvizet:
átlag 110 litert használunk el
naponta.
5 ÉVE: Lékó Péter sakknagymester kapta meg a díszpolgári
címet Szeged napján: ő Szeged

JÚLIA, RITA

24°

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):

UV-B SUGÁRZÁS

ISTEN ÉLTESSE!

Szeged

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Egy boszszantó pénzügyi elkötelezettségtől szabadíthatják ma meg: Ezzel
nagy terhet vehetnek le a válláról,
így néhány forintja is felszabadulhat.

EZT ÍRTUK

10 ÉVE: Országzászlót ajándékozott Szeged napján a városnak Orbán Viktor miniszterelnök.

megnövekszik a felhőzet, és a délutáni órákban néhol záporok is kialakulhatnak.

^

KALENDARIUM

Szerepelt George Michael és
Michael Jackson videoklipjeiben és több játékfilmben,
1995-ben sikeres lemezt adott
ki. Sokat jótékonykodik, támogatja az UNESCO programjait,
ám mozgalmas magánéletéről
és botrányairól is ismert. Kedvenc hobbija a boksz, többször
támadt mobiltelefonnal alkal-

legfiatalabb díszpolgára.

A z átázott, vizes talajról sok nedvesség párolog a légkörbe, ezért gyakran erősen

További kilátások

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Negyvenedik
születésnapját
ünnepli ma Naomi Campbell
(képünkön) szupermodell. Afrojamaicai táncosnő anyját az
apa Naomi születése után nem
sokkal faképnél hagyta. Tizenöt évesen, egy boltban fedezték
fel. 18 évesen - első fekete modellként - a Vogue címlapján
jelent meg fotója, húszévesen
szupermodellnek számított napi 10 ezer dolláros gázsival.

GOMOLYFELHŐK, ZÁPOROK

kitől szívességet kér, tegye azt a
kora reggeli órákban, kedves Szűz!
Ne késlekedjen kívánságával! Térjen mielőbb a lényegre!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): A segít
ségre szorulóknak adja meg a lehető legnagyobb támaszt! Nemcsak
anyagilag tud segíteni, emberek között teremthet barátságokat.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Pró-

báljon meg kikapcsolni! Ha alkalmazottaival van programja, ne tegye magát pletyka tárgyává! Estéjét töltse családjával!
NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): A gyermeket illetően hozza meg döntését, amennyiben valami a levegőben lóg! A terve hosszú távú legyen, és az A mellett kell B terv is.
BAK (XII. 22.-1.20.): Kellemetlen
helyzetbe hozhatja egyik barátját,
ha váratlanul meglátogatja! Egyeztessen inkább telefonon.

VÍZÖNTŐ (I. 21.-11. 20.): Ha

nyugtalannak, álmatlannak érzi
magát, menjen a szabadba! Egy
hosszú kirándulás a szép időben
csodákra képes. A friss levegőn
kitisztulhat a feje.
HALAK (II. 21.—III. 20.): A boly
góállás miatt nyughatatlan lehet.
Ennek ellenére próbáljon otthon
maradni! Ne költse pénzét felesleges dolgokra, szórakozásra!

VEGKIARUSITAS!

CSAK 1 HÉTIG
MINDENRE

Hansa-Möbel Kft.

OLVASÓINKNAK
Tisztelt olvasóink!
Lapunk
legközelebb május 25-én, kedden jelenik meg.

6728 Szeged, Dorozsmai út 17-19. • Tel.: 62/465-555
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Centenáriumi melléklet

DELMAGYARORSZAG

Száz év remény
Ritka az az
ember,
aki
megél
100
évet. Mi a titka? - kérdezgetik az aggot
sietősen a sajtómunkások, miközben pont
olyasmi érzés motoszkál bennük, mint amikor százmilliárd
forintokról írnak. Messze meghaladja a képzeletüket is:
mennyi? miről beszélünk? mit
jelent? Általában nincs idő ilyen
kérdéseket megválaszolni.
Az életkortitokról szóló kérdésre ilyes feleleteket kapnak
az újságírók: korán kell kelni, és
szalonnát kell enni (kis könyérrel - teszik hozzá ezen a vidéken); egy korty pálinka ébredés
után; folyton tenni, nem megállni; békességben lenni, elfogadni, ami jön.
Közben mindenki tudja, buta
a kérdés, mert nincs recept, a
természet, a biológia, vagy a
Föntebbvaló intézkedik ebben a
dologban! Ajándékoz vagy sújt
ennyi vagy amannyi idővel. Tehát legyünk realisták, ünnepeljünk kicsinyég, hagyomány szerint, ha valaki 100 éves, aztán
próbáljunk tovább - élni.
Ha 100 éves egy újság? Mit
jelent? Mi van mögötte? Miről is
beszélünk? Ünnepelünk kicsit,
aztán gyerünk tovább? Egy
nagy különbség azért van: itt a
társadalom „intézkedik". Az
emberek, ahogyan mostanában
ezen a vidéken mondják. Az olvasók. Azaz: újság addig van,
amíg olvasó, olvasó meg addig
van, amíg ember.
Ez szép gondolat - kár,
hogy másé.
Mi ünnepen is legyünk realisták. Soha nem került még
annyiféle présbe a nyomtatott
sajtó, mint mostanában. Hagyjuk ezúttal a politikát, annak
pulzáló nyomását, a sajtó szinte megszokta, megvannak hoz-

zá az önvédelmi eszközei - ha
megvannak. Viszont: piac.
Még csak 20 éve gyakorlatozunk, miként egyeztessük öszsze a megrangosodott forintérdeket a tárgyilagos tájékoztatás szakmai igényével. Bukdácsolunk, erőlködünk. Verseny!
Ez nagyon komoly! Ki veszi
meg a nyomtatott napilapot,
ha ingyen tálalja neki a híreket
a személyi elektronikus eszköze? Még soha ekkora kihívást!
Az elmúlt 100 év alatt biztosan
nem. Ehhez képest a másik kihívó, amiről már „a mi Móránk" is fogalmazott vitriolos
mondatokat, Móráék óta azonos trükkökkel játszik
a közönség... az igazi sajtót sokszor
összetéveszti azzal a csőcselékkel, mely a sajtószabadság
köpönyegében
útonállóskodik... a pribékekkel, akik kupeckednek a hiúság vásárján,
s olcsó pénzen árulnak égbekiáltó bűnökké fújt botlásokat,
mondvacsinált
skandalumokat. összetéveszti a sajtót a
szemétgödörrel, az újságírót a
kalózzal... Melyet különben
éppen a publikum hizlalt erőssé, veszedelmessé, vakmerővé.
Az a publikum, amely kapva
kap a botrányon, éhes a piszokra, gyönyörködik a mások
tényleges vagy kitalált gyalázatán... Ez a publikum egy ujját se mozdítja a kalózok ellen." (Móra Ferenc: A sajtó
tisztessége)
100 év után percnyi megállás
nem terem sok ünnepien szárnyaló gondolatot. Mintha végérvényesen hozzászoktunk volna, mint valami szenvedélybetegség rabjai, hogy az egyik nap
csak a másikra figyeljünk, és
mindennap létrehozzuk - a lapot. Mit mást tehetnénk? Talán
igyunk meg a születésnapon
egy korty pálinkát: Isten éltessen, Olvasó Ember!

SULYOK ERZSÉBET
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A friss újság első olvasója ma is a nyomdász. Majoros Ferenc gépmester a Délmagyarországgal. FOTÓ: KARNOK CSABA

Sajtónapi legek
Nyílt tér, Szezon, Napi hírek - három rovatcím a Délmagyarország
elmúlt egy évszázadából. Juhász Gyula és Móra Ferenc, Darvasi
László és Podmaniczky Szilárd - a belső szerzők közül; József Attila,
Kosztolányi Dezső, Márai Sándor és Nagy-Bandó András, Grecsó
Krisztián - a „külsőzők" sorából. Tudósítottunk Szent-Györgyi Nobel-díjáról, mint ahogy a romániai rendszerváltozást ígérő temesvári golyózáporról és a dél-afrikai motorversenyről is. Nyilatkozott
a régió lapjának a Szegedről elszármazott világhírű operatőr, Zsigmond Vilmos és a világsztár díva, Marton Éva. Futott csúcsformát,
de mélyvölgyben is járt ez a lap. Beszélgettünk a múzeumbeli „fahonvéddel", de miniszterelnökökkel és államfőkkel is.

A Kárász utca 9. szám alatti nyomda a 60-as években. A rotációs
gépből az összehajtogatott újságot adták a postának. FOTÓ: ARCHÍV

Tíz, húsz évvel a lapalapítás után még emlékeztek a Délmagyarország május 22-i szülinapjára. Aztán a politikai fordulat
eltemette, új sajtónapi ünnepeket hozott - először február 1.,
aztán december 8., a Vörös Újság megjelenési napját választva.
Félszáz esztendeje ismét a Délmagyarország május 22-i születésnapján emlékeztetünk az újságírók, szerkesztők, nyomdászok, hirdetési tanácsadók, kiadói adminisztrátorok, terjesztők
teljesítményére, tisztelgünk az újságolvasó előtt. A sajtónap
vándorlása nem az egyetlen érdekesség lapunk százéves históriájában. A kuriózumokat, a legeket fölvillantva nemcsak egy
lap történetének keresztmetszetét, hanem az elmúlt évszázad
helyi társadalma rajzolatát is ajándékba adjuk - most centenáriumi mellékletünkkei.

ÚJSZÁSZI ILONA, A MELLÉKLET SZERKESZTŐJE

A100 éves Délmagyarország száznál is több munkatársa

Délmagyaros családkép. Mint egy nagy család: a centenáriumát ünneplő Délmagyarország munkatársai - az újságíróktól és szerkesztőktől kezdve a hirdetési tanácsadókon és kiadói adminisztrátorokon át egészen a nyomdászokig és a terjesztéssel foglalkozókig - csoportképet készítettek a jubileum alkalmából. A pezsgő napilapos tempó miatt persze nem lehetett jelen mindenki, néhányan lemaradtak a délmagyaros családképről. De a többség így
és most is köszönti a kedves olvasót, akinek kedvéért dolgozik: (az első sorban, balról jobbra): Török Anita (újságíró), Szögi Andrea (szerkesztőségvezető), Faddi Katalin (marketinges), Lévay Gizella (mellékletszerkesztő), Papp
Szilvia (nyomdász), Pintér Melinda (marketingvezető), Kapás Györgyné (terjesztés), Oláh Éva (terjesztési vezető), Farkas Orsolya (hirdetési üzletkötő), Farkas Judit, Dombai Tünde, Timár Kriszta, Bereczky Diána (újságírók), Nagy
Beáta (marketinges), Pósa Zsuzsanna (üzletkötő), Varga Veronika (vezető korrektor), Sóti Judit (segédszerkesztő), Sulyok Erzsébet (főszerkesztő-helyettes), Kónya Anita (adminisztrációs vezető), Frank Yvette (fotós), Újszászi Ilona (újságíró főmunkatárs), Nyemcsok Éva, Fekete Klára (újságírók), Óréné Vőneki Edit (terjesztés), dr. Horváthné Tóth Eszter, Sinkóné Molnár Izabella (ügyfélszolgálati munkatársak), Hír Beáta (titkárnő), Bödő Krisztina (ügyfélszolgálati munkatárs), Kovács Kriszta (újságíró), Balogh Mihályné (pénzügyi munkatárs), Kocsor Ivett (adminisztráció), Bakó Kata (adminisztrátor), Bartus Csilla (korrektor), Makra Ida (hirdetési vezető), Kancsár Tímea (újságíró).
Héger Szilvia (üzletkötő), Széli Katalin (korrektor), Ócsai Szilvia (pénzügyi osztályvezető), Laczkó Judit (hirdetési tördelő), Szabóné Stumpf Ágnes (hirdetési adminisztrátor), Schmidt Andrea (fotós, rovatvezető), Veréb Simon (fotós). Továbbá (a középső sorban, balról jobbra): Szabó C. Szilárd (rovatvezető), Hollósi Zsolt, Bíró Dániel (újságírók), Vigh András, Böröcz József (nyomdászok), Bodó Mihály (üzletkötő), Bata Róbert (nyomdavezető), Dormach Péter, Dávid László, Kiss Tamás (nyomdászok), Papp Zoltán (informatikai vezető), Tóth Henrik (programozó), Kovács József (nyomdász), Donáth Attila (grafikus), Őrfi Ferenc (kiadványszerkesztő), Juhász László (online szerkesztő),
Kovács András (szerkesztő), Szélpál László, Gyúrós István (sportújságírók), Panek Sándor (online divízióvezető), Kóti Zoltán (kiadóigazgató), Vass Gábor, Nagy Ferenc (üzletkötők), Segesvári Csaba (online újságíró-fotós), Schwimmer Péter (online projektvezető), Pécskői Iringó (grafikus), Tóth Éva, Lipták-Galó Andrásné (hirdetési adminisztrátor). Valamint (a hátsó sorban, balról jobbra) Karnok Csaba (fotós), Bakos András (újságíró főmunkatárs), Gábor
Ferenc, Tóth Ákos, Rácz Gábor, Csejtei Péter, Csavanyák Ferenc, Farkas Gábor, Lénárt Béla (nyomdászok), Horváth Viktor, Sztupovszki Géza (informatikusok), Szabó Imre (újságíró), Tombácz Róbert, Hegedűs Szabolcs (szerkesztők), V. Fekete Sándor (vezető szerkesztő), Korom András, Imre Péter (újságírók), Szűcs Csaba (online szerkesztő), Kiss Gábor Gergő (újságíró), Győző-Molnár András, Göröncséri Attila (üzletkötők), Garai Szakács László (online
főszerkesztő), Jacob Gábor (képszerkesztő), R. Tóth Gábor (rovatvezető), Bobkó Anna (újságíró), Rényi Márta (üzletkötő), Horváth Levente (online marketinges).

D

Irodalom és zsurnalizmus
A Délmagyarország is összeköti Péter László irodalomtörténész
professzort, Lengyel András gondolkodástörténészt és Szajbéty Mihályt, a szegedi egyetem kommunikációs és médiatudományi tanszékének vezetőjét Mindhárman vritak szerzői aOétmagyarországnak, de kutatói munkájuk egy része is a helyi újsághoz kötődik. Az irodalom és a zsurnalizmus összefonódik életükkel. A három tudóst lapunk rendszeresós kritikus olvasóiként kérttik vallomásra - a 100 éves Délmagyarországról.

SZEGED

MUNKATÁRSAINKTÓL

A VIDÉKI SAJTÓ ÉLVONALÁBAN.

- A most 100 éves Délmagyarország egyike a legrégebb óta
megjelenő magyar napilapoknak. Ez önmagában is érdem;
jelzi, hogy a lap képes volt
túlélni változó idők viharait.
Rangját mégis az adja, hogy
immár évtizedek óta Szegeden a Délmagyarország „a"
lap, ez az újság a legfontosabb helyi médium - jelenti
ki Lengyel András gondolkodástörténész. - Ez a szerep
nem véletlenül alakult ki, s
nem pusztán a hagyomány, a
helyi beágyazottság eredménye.
A Délmagyarország 100
éves
történetének
voltak
olyan szakaszai,
amelyek
nemcsak a vidéki sajtó legelső
vonalába emelték, de önértékei révén magas presztízst teremtettek számára. Én, aki talán elmondhatom - szakmai tájékozódásom eredményeként a magyar újságírás
teljes mezőnyében látom a
Délmagyarország történetét,
két olyan periódusra is fölhívhatom a figyelmet, amikor a
lap megalapozta, illetve újraalapozta hírnevét, amikor
olyan magasságokba emelkedett, amely már rásugárzik az
egész száz évre, s a gyöngébb
periódusokat is saját fényébe
vonja. Az egyik ilyen nagy pályaszakasz, a fénykor az 1923
és 1938 közötti másfél évtized.
Ekkor, viharok közt, betiltással dacolva a lap úgy volt a
legjelentősebb magyar vidéki
napilap, hogy színvonala a

magyar újságírás nagy szerkesztőegyéniségeinek, a redakció tagjai pedig olyanok
voltak, mint például Magyar
László, Vér György, Lengyel
Vilma: szakmájuk mesterei. S
a tulajdonos, Pásztor József
maga sem pusztán részvényei
révén irányította a lapot, eredetileg maga is újságíró volt, s
szakmai igényessége a profitmaximálás és a politikai buktatók elkerülése közben is
megmaradt. E szakasz teljesítménye utolérhetetlen, e periódus az egész szegedi sajtó
egyik fénykora. A másik szakasz, amelyről szót kell ejtenem, teljesen más történeti
feltételek közt, a pártállami
sajtóirányítás
járszalagján
mozogva jött létre - mégis létrejött. Ez a szakasz, amely
nagy történeti viharok után
újraalapozta a Délmagyarország presztízsét, az 1960-as
évek közepétől a 80-as évekig
tartott. A politikai korlátok
közül természetesen a lap
nem léphetett ki, de megtalálta a maga szerepét: a helyi
kultúra és a helyi identitás
szolgálatát. Értékvédő és egyben identitásalakító lap volt:
általa szegediek nemzedékei
(itt születtettek és ide települtek) asszimilálódtak a szegedi
hagyomány nagy értékeihez.
Szegedet a szegediek valóságos otthonává tette: aki itt élt,
és a Délmagyarországot olvasta, otthon érezhette magát.
A centenárium napjaiban
azt kell kívánnom a lapnak,
hogy ismerje föl, az újság bár lehet általa pénzt csinálni
- nem a profitért van, s hogy
pénzt hozzon, előbb meg kell
találnia saját mai kulturális
szerepét.

Péter László irodalom- és várostörténész 1943-ban érettségizett diákként, 1945-ben pedig már szerzőként jelent meg a lapban. FOTÓ: KARNOK CSABA
ákjait, és a kitüntetéssel érettségizettek között - szüleim
nagy örömére - megörökítette
az én nevemet is - emlékezik
az első találkozásra Péter
László nyugalmazott egyetemi tanár, irodalomtörténész,
várostörténész,
nyelvész,
folklorista, az irodalomtudomány doktora, Szeged díszpolgára, A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett kutató. - Első
cikkem, tudósításom a lapban
1945. szeptember 15-én jelent
meg Műkedvelő előadás Szőregen címmel. Erős kritikával
számoltam be a városból kiruccanó amatőrök ízléstelenségeiről. A 93 éves Rakonczai
János után, 84 évemmel én
vagyok a Délmagyarország
legrégibb, még (!) élő munkatársa.
Nem ezeken a hasábokon
kezdtem hírlapírói tevékenységemet: előbb, már áprilistól

„A fordulat éve" engem is
leszorított a lap kolumnáiról,
és csak „az olvadás" tette lehetővé visszatérésemet. 1956.
november 4-én Humanizmust,
demokráciát! című cikkemért
előbb
dicséretet
kaptam,
utóbb a vádiratomba is belekerült, végül a Legfelsőbb Bíróság is javamra írta. De ekkor
már leültem az izgatásért kirótt nyolc hónapot, s utána
megint persona non grata lettem. Előbb álnéven, később
már nevemen ismét visszatérhettem, s ezekben az évtizedekben fejthettem ki a Délmagyarország hasábjain a szegedi művelődéstörténet szolgálatában legtermékenyebb tevékenységemet.
A lap legszínvonalasabb
írásai az Sz. Simon István
szerkesztette heti mellékletben, a magazinban jelentek
meg. Ez fölért egy - akkor hiányzó - helyismereti folyóirattal. Életművem jó része a
Délmagyarország
hasábjain
született: utóbb kötetekben
menthettem meg az utókor
számára.
A rendszerváltoztatás ismét elsodort a lap mellől. Ha
olykor a lelkiismeret kényszerített, hogy megszólaljak, már
én is csak a postabontásban
kaptam, kapok helyet. Nosztalgiával gondolok a Délmagyarország harmincas éveire,
Vér György és Magyar László
irodalmi mértékkel is mérhető
riportjaira, meg Simon Pista
magazinjára, a múlt század
végére.
PÁRHUZAM:

PÁRTBIZOTTSÁGI

TUDÓSÍTÁS ÉS BULVÁRSZTORI.

Évtizedek óta Szegeden a Délmagyarország „a" lap, ez az újság a legfontosabb helyi médium - hangsúlyozza
Lengyel András gondolkodástörténész. FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT
maga területén kiállta a versenyt a fővárosi nagy lapokkal. Vezető munkatársai, Juhász Gyula és Móra Ferenc a
magyar irodalom első vonalába tartoztak. Szerkesztője aki „összerakta" a szerkesztőséget - , Frank József egyike a

MELLÉKLET,

A

HELYISMERETI

FOLYÓIRAT. - A nevemet először a Délmagyarország 1943.
június 10-i számában olvashattam. A hírek közt fölsorolta a Baross Gábor Gyakorlógimnáziumban véget ért érettségi vizsgálat eredményes di-

jelentek meg cikkeim a Madisz Utunk című hetilapjában,
a Nemzeti Parasztpárt kéthetente Szegedi Szép Szó címmel megjelenő újságjában.
1947-48-ban egyetemi állásom mellett a Szegedi Friss Újság belső munkatársa voltam.

- A helyi lap, a Délmagyarország kezdettől fogva járt, mindennapos olvasmány volt a
családunkban 1963 óta, amikor Szegedre költöztünk. Az
újságból tájékozódtunk arról,
mi történik a városban, akkoriban nem létezett még helyi
rádió, televízió. E monopolhelyzete ellenére mindenki
megtalálta a lapban azt az információt, ami érdekelhette.
Én kamaszként leginkább a
hátsó oldalon, a sporttal meg
a rövidhírekkel kezdtem az olvasást - idézi a családtörténetbe illeszkedő laptörténetet
Szajbély Mihály irodalomtörténész professzor, a Szegedi

Tudományegyetem Kommunikációs és Médiatudományi
Tanszékének vezetője. - Amikor alsóéves egyetemista koromban a szerkesztőség külső
munkatársa lettem, ott is a hírekkel kezdtem: a hetvenes
évek elején 10 forintot fizettek
egy-egy mínuszos hírért. Veress Miklóssal az egyetemi

emiatt a lap akkori rendszerváltós korszakát csak hézagosan ismerem. Azóta viszont ismét gyakorta kezembe veszem
a lapot, bár meg kell mondanom, az utóbbi évek bulvárosodása legalább annyira távol
áll tőlem, mint a megyei pártbizottsági ülésekről szóló oldalas tudósítások a hetve-

Szajbély Mihály irodalomtörténész egykor külső munkatársa volt a Délmagyarországnak. FOTÓ: KARNOK CSABA
színpadon
találkoztam:
ő
ajánlotta, zsebpénz-kiegészítésként, a hírlapírást.
„Cipész lap a Délmagyar" hűtött le Nikolényi Pista, mikor egy kicsit hosszabban
akartam írni. Ezt úgy értette,
hogy a cipész cipőtalpalás
közben beleolvas egy kicsit az
újságba, aztán folytatja, amit
abbahagyott.
Kacérkodtam a gondolattal, hogy szerkesztőségi munkatárs maradok. A Délmagyarország szerkesztőségében
jól éreztem magam. Tetszett,
hogy őrzi a múlt századból
örökölt tradíciót: újságírással
foglalkozó szépírók szövegeit
közli. Akkoriban naponta olvashattunk tárcát, hetente
egyszer jelentkezett a Simái
Mihály által gondozott irodalmi rovat, versekkel... Aztán elvitt az irodalomtörténet. A
rendszerváltás idején a bécsi
egyetemen tanítottam évekig,

nes-nyolcvanas években. A
„semmi fölpumpálását" feleslegesnek tartom egy olyan lap
életében, amelynek garantált
az olvasótábora.
A helyi lap dolga, hogy a
helyi olvasókat ellássa minden
olyan hírrel, amit az országos
médiumokból nem kaphatnak
meg. Például arról, hogy nem
lesz kész a körforgalom, hogy
mi történik a szomszédos utcában, vagy éppen a kultúrával
foglalkozók körében. A helyiek
számára fontos információk
iránti fokozott igény miatt a
Délmagyarország az országos
lapoknál jobb helyzetben van.
Még akkor is, ha teret nyertek
az elektronikus médiumok,
ugyanis még mindig sokan
igénylik, hogy a helyi nyomtatott újságot átlapozva kezdjék
a napot. Ha a helyi ügyeknek
ad teret, a Délmagyarország
mértékadó vidéki lap maradhat a jövőben is.

AZ OLVASO
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CSALÁDI HAGYOMÁNY NÁLUK A DÉLMAGYARORSZÁG

Klári néni iskoláskorában szerepelt
Bálint Sándorné 60, mig Polgár Istvánná 70 esztendeje előfizetője a Délmagyarországnak, mert szüleiktől ezt látták. Mindketten
szerepeltek is lapunk hasábjain. Erről és olvasási szokásaikról
kérdeztük őket.
SZEGED

DOMBAI TÜNDE

Bálint Sándorné Erzsike családjában hagyomány volt
előfizetni a Délmagyarországra, ezért amikor a világháború szűk esztendeiben
lemondani kényszerültek róla, nagyon hiányzott a friss
helyi napilap.
- Nehezen bírtuk a Délmagyarország n é l k ü l . Nem
volt semmi híradás, a néprádió is csak később indult,
így miután 1949-ben férjhez
mentem, és m u n k á b a álltam
a Füszértnél, első dolgomnak éreztem gondoskodni
arról, hogy saját előfizetésem legyen.
Azóta kereken 60 esztendő telt el, Erzsike az Éliker
pénzügyi vezetőjeként ment
n y u g d í j b a , két l á n y a családjában négy f i ú u n o k á v a l dicsekedhet. - össze se lehet
h a s o n l í t a n i a mostanit a régi újsággal; az a sok színes
kép, az a sok érdekes téma,
amit most k a p u n k nap mint
nap a kezünkbe, aranyat
ér. A hetilapokat már lemondtam, azokat a lányaimm a l adjuk körbe egymásn a k , de a Délmagyar marad,
ezt az újságot nem nélkülözhetem.
A 83 éves Erzsike évtize-

des,
megsárgult
lapokat is őriz egy dossziéba
hajtogatva
mindazokról,
akik kedvesek neki. Házi archívumában
lapozgatva
b u k k a n t u n k arra az 1999.
február 8-án megjelent oldalra, ahol ő szerepel fény-

Törzsolvasó

Polgár Istvánné Sárközi Klára
törzsolvasónk: ától cettig végigböngészi lapunkat; hátulról
kezdi, így hamarabb odaér
kedvenc sportrovatához. Tudósítónk sorai nyomán végigizgulja a Pick Szeged férfi kézilabdásainak küzdelmét és a
Szeged Beton vízipólósainak
minden egyes meccsét. Három gyermekével, öt unokájával és három dédunokájával is
megszerettette az újságot.
Egyik unokája szorosabban is
kötődik a Délmagyarhoz: kézbesítő.

képpel a múltidéző rovatban.
Schmidt
Andrea
fotóján
mosolyogva meséli, hogy 45
évvel azelőtt, 1954. február
5-én, É y a l á n y a születésekor
az övé volt az első császármetszés a K á l v á r i a sugárúti
új Il-es k l i n i k á n . Az asszony
úgy emlékszik, nagyon meg-

lepődött lapunk megkeresésén, mert annak idején
nem adtunk hírt a számára
legfontosabb családi eseményről.
Polgár
Istvánné
Sárközi
Kláráéknál is szülőkről gyerekekre száll a Délmagyarország előfizetésének hagyománya. A n n a k ellenére mindig kiszorították édesapjáék
a rávalót, hogy nyolcan voltak testvérek, nehezen éltek.
70 éve, amikor vasutas férjével saját fészket raktak, magától értetődött, hogy ők is
előfizetnek.
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- Negyedikes koromban
szerepeltem az újságban, vagyis nyolcvan éve. Ü d ü l n i
vittek bennünket Sopronba
egy diákcsoporttal, és fogalmazást írattak, miért tetszett. Az élménybeszámoló
jól sikerült, első díjat nyertem vele, és a „szegedi kisl á n y " sikerét megírta az újság. Apukám majd kicsattant a boldogságtól, amikor
észrevette, hogy szerepelek
- emlékezik vissza a ma 91
esztendős K l á r i néni.
A
fogalmazást
lapunk
nem közölte, de olvasónk
ma is fejből idézi Petőfi soraival: - Az erdő életéről beszélgettünk séta közben, és
hogy miként nőnek évgyűrűk a fákon. Láttuk a hét vezér szobrát, és hazafelé kiszakadt
belőlem:
„Szép
vagy, alföld, legalább nekem szép! Itt ringatták bölcsőm, itt születtem".

Bálint Sándorné Erzsike 11 éve, lapunk Múltidéző rovatában szerepelt először. FOTÓ: FRANK YVETTE

A 200 éves PEUGEOT és az Új 5008-as
Boldog Születésnapot kíván
a 100 éves DÉLMAGYARORSZÁGNAK!

Peugeot-tulajdonosnak lenni sokkal több, mint csupán egy kiváló autó tulajdonosának lenni. Amikor Ön
kiválaszt egy Peugeot modellt, nem csak egy bizonyos designt vagy motorizációt vásárol. Egy Peugeot
modellel Ön egy olyan márka világlátásának esszenciáját vásárolja meg, melynek legfőbb célja az Ön
igényeinek való megfelelés. Ezt a világlátást négy szóban lehet a legjobban összefoglalni: esztétikum,
dinamizmus, biztos érték és innováció. Négy érték, mely minden Peugeot modellben tökéletes egységként
forr össze. így lehet tökéletes a harmónia Ön és gépkocsija között.
Tesztelje modelljeink széles kínálatát, hogy kiválaszthassa az Ön igényeinek leginkább megfelelő típust és
felszereltséget. Időpontegyeztetés céljából keresse munkatársainkat autószalonjainkban.

PEUGEOT C-MOBIL

6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.
Tel.: 62/554-554

www.peugeotcmobil.com

PEUGEOT
m o t i q n
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e m q t i o n

6600 Szentes, Vásárhelgi út 112.
Tel.: 63/560-200
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A Kis Világtól
a Friss Hírekig

=
friss

MUNKATÁRSUNKTÓL
Az első szegedi lapkezdemény megjelenése 1844-re
tehető: a Kis Világ című,
könyvformátumú heti szemléből sajnos nem maradt
fenn példány.
ALFÖLDI CSATÁK. A gyors és
folyamatos helyi hírszolgáltatás
iránti
igény az
1848/49-es
szabadságharc
idején alakult ki Szegeden.
Ekkor több lapkísérlet is indult: 1848 augusztusa és decembere között Alföldi Csaták címmel hadi eseményekről beszámoló katonaújság
jelent meg; 1849 januárjától
áprilisáig az első igazi szegedi lapot, a Tiszavidéki Újságot olvashatták hetente kétszer, szerdán és szombaton a
város polgárai. 1849. május
2-án jelent meg először Tóth
Mihály
főbíró lapja, az
ugyancsak kérészéletű Szegedi Hírlap, amely július 30-áig
hetente kétszer tájékoztatta
az olvasókat. A helyi „újságírók" mellett Táncsics Mihály
is szerzője volt.
A szabadságharc bukása
visszavetette a szegedi sajtót,
helyi lapról jó ideig szó sem
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A mai újságíró és újságot olvasó számára is tanulságos a helyi
sajtó kialakulásának története. Lengyel András gondolkodástörténész „Közkatonái a tollnak..." Vázlatok Szeged sajtótörténetéhez cimű kötete alapján adunk összefoglalót - a kezdetektől a
Délmagyarország 1910-es indulásáig.
SZEGED

íjft. hxpi 9x8

im.

r* r * | ^ * *

Eíöfi«ffési Rjthilí

'•ÍM* <

t

j

lehetett. A hírszolgáltatás az
országos lapokban megjelenő
sajtólevelezők
híradásaira
szűkült le. A város főrabbija,
Löw Lipót 1858-tól német
nyelven Ben Chananja címmel zsidó felekezeti folyóiratot adott ki.
EGY LAP - ÖTSZÁZ ELŐFIZETŐ.
Burger Zsigmond kezdeményezésére 1859-ben indult
meg az első, tartósan és folyamatosan megjelenő helyi lap,
a Szegedi Híradó. Több mint
fél évszázadon keresztül tudósított a város életéről,
amelynek nem csupán tükre,
de szervezője és motorja is
lett. A kezdeti nehézségeken
túljutva a lapnak 1860 második felében 313 helybeli és 167
vidéki előfizetője volt - ők
biztosították a megjelenését.
A munkatársak között találjuk a kor irodalmi életének
olyan neves alakjait is, mint
Szász Károly és Tompa Mihály; a lap ekkor még retorikusán érvelő, inkább eszmehirdető, mint hírszolgáltató
újság volt, ugyanakkor a szegedi közügyek megbeszélésének elsőrendű fóruma. A konkurencia megjelenése és a
nemzetközi Figyelmet keltő
1879-es nagyárvíz tragédiája

is hozzájárult, hogy a Szegedi
Híradó 1879. július l-jén - szakítva a heti háromszori megjelenéssel - napilappá vált.
SAJTÓPIAC ÉS POLITIKA. Az
1860-as évektől egyre bővült
a szegedi sajtópiac, többen kísérleteztek - többnyire csekély eredménnyel - lapindítással. A Szegedi Néplap, a
Szegedi Lapok, a Szegedi Közlöny és az Alföldi Iparlap sem
bírta sokáig. 1878. július
28-án született meg az első
napilapként indult helyi újság, a Szegedi Napló, amely a
következő évtizedekben a város vezető lapjává vált. Ezzel

Szegednek két, egymással
versenyző napilapja lett, és a
helyi sajtópiac politikailag is
tagolódott.
Míg a Szegedi Híradó a maga konzervatív szabadelvűségével a kormány támogatójának számított, a Szegedi Napló nyíltan és tudatosan ellenzéki lapként jelent meg, s a
politikai és társadalmi kritika
képviselőjének pozíciójában
léphetett föl olvasói előtt. Ráadásul a Napló újító kedvű,
tőkeerős újságnak bizonyult,
kiadó-tulajdonosának, Eisenstadter (Enyedi) Lukácsnak volt hozzá elég pénze és
kitartása, munkatársainak pe-

dig zsurnalisztikái újító kedve, hogy alkalmazkodjon a
gyorsuló életritmusú város új,
polgáriasabb igényeihez.
INFORMÁCIÓT AZ OLVASÓNAK!
A kezdetben 350 előfizetővel
rendelkező lap alkalmazkodott a modern újságolvasóhoz
is: irodalmias-retorikus eszmehirdetés helyett fokozatosan a sokrétű, tárgyias, korszerű információszolgáltatást
állította középpontba. Legnépszerűbb szerzője az egyéni
hangon megszólaló
fiatal
Mikszáth Kálmán volt, akinek
hírnevét különösen tárcái,
irodalmi riportjai alapozták

meg. Lengyel András gondolkodástörténész kötetében kiemeli Békefi Antal munkásságát, aki 1881-től a Szegedi
Napló legfőbb zsurnalisztikái
megújítója lett; neki is köszönhető, hogy megjelent,
majd általánossá vált a lapban a modern riport.
A Szegedi Napló munkatársa volt hosszabb-rövidebb
ideig Pósa Lajos, Sebők Zsigmond, Gárdonyi Géza, Thury
Zoltán, Tömörkény István,
majd Móra Ferenc is. Az első
világháborúig tartó időszak
vezető szegedi újságja a Napló
maradt, amely 1896-ban Engel Lajos tulajdonába került,
aki komoly pénzeket fektetett
a lapba, modern sajtókomplexummá tette.
SZENZÁCIÓ ÉS NÉPLAP. 1890 má
jusában indult a Szegedi Friss
Újság, amely - rövid, szenzációként tálalt igénytelenebb
híranyagával - 1944-ig talpon
tudott maradni a helyi sajtópiacon. Jelentősége abban
állt, hogy a közönség legszélesebb rétegét célozta meg, általa a szegedi tanyavilág lakói is
újságolvasóvá váltak. 1902
márciusától jelent meg az első
helyi bulvárlap, a Szeged és
Vidéke, amelynek példányszáma az induló 2000-ről 1914-re
már 5400-ra emelkedett. A választékot gazdagította, és a város politikai, közéleti viszonyainak tagoltságát is jelezte
az 1909 májusától 1926-ig megjelenő „agilis néplap", a Friss
Hírek. Ebben a közegben indult 1910. május 22-én a leghosszabb életű szegedi napilap, a most 100 esztendős Délmagyarország, amely nem
csupán a város, hanem ahogy neve is jelezte - az
egész régió lapja kívánt lenni.
mhhmm

A Porsche Szeged
márkakereskedés és szerviz
köszönti a 100 eves
Délmagyarországot!
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IRODALMI SÉTA

Irodalmi séta
a Délmagyarral

SZEGED

ÚjSZÁSZI ILONA

- A Délmagyarország első szerkesztősége a Korona (ma Hajnóczy) utcában, az új Bokor-palotában, az öt-hat
ablakos részen, elsősorban a földszinten lehetett. A Valéria térről készült
korabeli képeslapon a Pick Mór és Tóbiás László tervei alapján készült Bokor-palota, az újszerű lábasház két
épületrészét összekötő, úgynevezett
nyaktagon nagyitóval kivehető a fölirat: Délmagyarország - mutatja Apró
Ferenc helytörténész.
A következő állomás -1912 szeptemberében - a Kárász utca 9.: a nyomdász
Vámay-ház. Ez ma az Átrium-udvar háza. Várnay Lipót (1850-1905) építtette,
a nyomdát a fia, Dezső átvette. Később,
az államosítást követően, amikor Szegeden egyetlen nyomda működött, ezt
a Várnay-házat összekötötték a volt
Bajcsy-Zsilinszky utcai, a mai Fekete
Sas utcai épülettel. 1959-től az úgynevezett dobozépület földszintjén nyomták
a Délmagyart.

Emléktábla

A jókai utca 4. számú házat emléktábla jelöli. Ez Hunyadi-Vass Gergely ügyvéd háza, amelyen 1969. november
19-én helyezték el az emléktáblát; ennek felirata pontatlan, hiszen valójában nem ez a Délmagyarország első
szerkesztősége, ellenben 1944 áprilisában ott dolgoztak az újságírók.

Imagyarország szerkesztőségei és nyomdái Szegeden

IRODALMI SÉTA-

A belvárosban, de bérleményből bérleménybe vándorolt minden szegedi lap
szerkesztősége. A Délmagyarország születése idején például a Szeged és Vidéke redakciója a Kálvária sugárút elején, a Szegedi Naplóé pedig a Dugonics téren, a mostani katolikus házban rendezkedett be. A Délmagyarország szerkesztőségének, a kiadóhivatalnak és a nyomdának helyet adó épületek sorát Apró
Ferenc helytörténésszel jártuk sorra.
- Jókai egyik legjobb barátjának,
Keméndy Nándornak a háza a Petőfi
Sándor sugárút 1. szám alatt állt, de
a számozása ma Tisza Lajos 77. anekdotázik Apró Ferenc.
Ma már nem áll az a Boldogaszszony sugárút 4. számú épület, ahova 1919-ben a szerkesztőség és a kiadóhivatal költözött. A ház(ak) helyén a DEMKE-palota (ma a szegedi
egyetem Irinyi-épülete) magasodik.
- Legendás hely a Próféta Szálló, a
Kölcsey utca 6., amelynek néhány
emeleti szobáját (nagyjából a mostani
óra-ékszer bolt fölött) foglalhatta el
1920 augusztusában a szerkesztőség!
Sok nevezetes személyiség sörözött a
Kárász és a Kölcsey utca sarkán álló
épület, az egykori Próféta árnyas udvarán! - mesél a helytörténész.
A Forbáth-Müller-palotában, a Dugonics tér 11. szám alatt lakott 1925
májusától a szerkesztőség. Forbáth
Leo orvos építtette, a népes Müller
család - köztük borkereskedő és ügyvéd is - belakta. A szerkesztőség feltehetőleg a földszintet kapta meg, azt a
részt, ahol később étterem, a közelmúltban bizományi áruház működött.
- A kiadóhivatal 1926-tól az Aradi ma Victor Hugó - utca 8. szám alá költözött, de ma nem találni ilyen számozást - magyaráz a helytörténész. Négy
épület áll egymás mellett: az Egressy-,
a Varga- és a Juránovics-ház, illetve az
egykori Európa Szálló, ma az áramszolgáltató székháza.
Az 1926-tól korszerű, gépszedést

1.

Korona (ma Hajnóczy) utca IS.

2.

Kárász utca 9.

3.

Petőfi Sándor sugárút 1.

4.

Boldogasszony sgt. 4.

5.

Kölcsey utca 6.

6.

Deák Ferenc utca 2.

7.

Dugonics tér 11.

8.

Aradi (ma Victor Hugó) utca 8.

9.

Löw Lipót (ma Bolyai János) utca 19.

10.

Somogyi utca 22.

11.

Oroszlán utca 6.

12.

Kálvária utca (ma Kálvária sugárút) 14.

13.

Rudolf (ma Roosevelt) tér 6.

14.

Kölcsey utca 10.

15.

Kárász utca 1-3.

16.

Kárász utca 2.

17.

Kárász utca 6.

18.

Lenin (ma Kárász) utca 11.

19.

Klauzál tér 3.

20.

Klauzál tér 2.

21.

Móra Ferenc (később Sztálin, aztán
Magyar tanácsköztársaság útja,
ma Stefánia) sétány 10.

22.

Bajcsy-Zsilinszky utca 28.

23.

Kálvária sgt. 67.

24.

Szabadkai út 20.

25.

jókaiu.4.

Forrás: DM/DVgyűjtés

is alkalmazó nyomda a Löw Lipót
(ma Bolyai) utca 19. nem túl jellegzetes házába költözött. A szomszéd, díszesebb épületet Szarnék Adolf ecetgyáros építtette, aztán a papírüzlettel foglalkozó Bartosé lett. A népes
Bartos család tagja volt például Gyula, az első szegedi születésű Kossuth-dijas színész; Liliben pedig Janikovszky (eredendően Kucses) Éva
irónő anyját tisztelhetjük. A három
utcára néző Hoffer-Bagáry-féle ház,
a Somogyi utca 22. első emeletén
1928 augusztusától rendezkedett be
a Délmagyar.
- Nincsenek házszámok, ezért nehéz azonosítani az Oroszlán utca 6.-ot,
de a 4. számú bérház évszázada áll.
Ezért tudható: a két utcára szóló, Kiss
Dávid-féle nyári kúriában lehetett
1938-tól a szerkesztőség. A ma ott mű-

DM-GRAFIKA

ködő pub és a műemléki felügyelőség
miatt talán sokan fel tudják idézni magukban a Dávid-csillagos épület szépségét - segít az azonosításban Apró
Ferenc. - A 20-as, 30-as években az
Elefánt-kávéházat találtuk volna ott. A
tulajdonos Elefánt Jakab, akinek veje:
Gábor Arnold újságíró.
A Rudolf (Roosevelt) tér 6. valószínűleg a Victor Hugó és a Híd utca
sarki Habermann-féle lakás lehetett.
A Kölcsey utca 10. ma is áll: Jancsó
és Móra is lakott ott, 1941 augusztusától pedig az újságírók otthona. A
Kiss Dávid-féle ház Kárász utcai oldala lehetett az 1-3. szám alatti redakció. A túlsó oldal, a 2. számú pedig az Aigner-ház. A Kárász utca 6., a
Gál-Madár-ház a Klauzál tér és a Kárász utca sarkán áll, ahol ma az A
Cappella árusítja az édességeket.
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- Ablaka György nyomdáját az akkori Kálvária utca 14. alatt, 8-10 éves
koromban láttam, ahogy nagyapámékhoz mentem: mindig benéztem az
ablakon, zakatoltak a gépek a Kálvária sugárút és a Jósika utca délkeleti
sarkán, a mai fitneszterem helyén.
A következő Kárász utcai helyszín
az árvíz előtti Tallián-ház. A Klauzál
tér 2., a Virág cukrászda mellett; a 3.
pedig ma a Volksbank. A Stefánián
az ügyészség foglalta el azt a palotát,
amelyet 1956-tól sajtóházként emlegettek a szegediek.
A város külső kerületébe először a
Délmagyarország nyomdája került: a
Kálvária sugárúti csarnokba. Aztán a
régió lapját gondozó kiadó és a tulajdonos megépítette saját tulajdonú,
modern sajtóházát a nyomdával -+• a
Szabadkai út 20. szám alatt.

6
I. Molytal I. M«m

VnfrlM*.

DM-KRONOLÓGIA: 1910. má-

H

DÉLMAGYARORSZÁG
SioflMl, Koni

t t

jus 22.: Napvilágot lát a Délmagyarország 1. évfolyam 1. száma.

1912. augusztus 13.: AZ au-

luruiiUttt iwi*>"jj no
KItíOHi.t(»l t*>*•o+ji * »
l i l t f i i k t i (••«>••• ttt

KEDVEZMÉNY AZ OLVASÓNAK. „A Délmagyarország a közönség
minden oldalról megnyilvánuló rokonszenvét azzal viszonozza,
hogy május hó 29-én, vasárnap, repülő-napot rendez Szegeden.
(...) Olyan kedvezménnyel szolgálunk lapunk előfizetőinek, amely
szinte párját ritkítja, és egészen amerikai méretekre emlékeztet.
Aki előfizet a Délmagyarországra, az a repülést ingyen tekintheti
meg" (1910. május 22.).
HIRDETÉSEK. „Az összes bel- és külföldi folyóiratokra, valamint divatlapokra előfizetéseket elfogad Várnay L. könyvkereskedése, Szeged" (1913. október 17.). „Hirdetések közlésére legcélszerűbb a Délmagyarország" (1914. május 23.).
SAJTÓKÉPVISELET. „A Délmagyarország közismert és közkedvelt
rovatában, a Beszélgessünk-ben, szóvá tettük, hogy a német újságírók tiszteletére rendezett vacsorán épp az újságírók feltűnően csekély számban jelentek meg." A szerkesztőség „siet kijelenteni",
hogy az újságot a vacsorán Deák Dezső és Striegl F. józsef képviselték. Láthatóan az egymást is bíráló munkatársak közül a Délmagyarország „egyik cikkírója" azt tette szóvá, hogy a „sajtó képviseltetéséről a hatóság nem úgy gondoskodott, ahogy a látogatás természete megkívánta" (1916. augusztus 29.).
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT. „A szenvedés, a nélkülözés enyhítésére
kell mindazoknak törekedniük, akik nem szenvedő alanyai a nincstelenségnek. A Délmagyarország erre óhajt alkalmat nyújtani legközelebbi hangversenyével. (...) A nagy Dohnányi, a pöttöm kis legény, az
érett müvészetü Pártos István után harmadiknak a zongora művészet egyik titánját, Lhevinne Józsefet sikerült megnyernünk, (...) jegyeit már árusítja a Várnay L. cég, a Délmagyarország kiadóhivatala.
Jegyek 30 (páholy), 10,8,6 és 4 koronáért kaphatók". A koncert bevételét a város szegényeinek juttatja. A hangversenyt március 15-én,
csütörtökön a Tisza-szálló nagytermében tartják (1917. március 11.).
RENDKÍVÜLI KIADÁS. „A délelőtti órákban rendkívüli kiadásban
közöltük azt a nagy horderejű eseményt, hogy Oroszországban
a duma 12 tagja vette át a kormányt, és az összes minisztereket fogságba vetették. A hír városszerte gyorsan elterjedt rendkívüli kiadásunk folytán, és érdeklődve tárgyalták a fontos eseményt" (1917. március 16.).
ÚJSÁGÍRÓK EGYESÜLETE. „A szegedi újságírók pénteken a
Kass-kávéház különtermében értekezletet tartottak." Egyhangúlag
„kimondták a Szegedi Újságírók Egyesületnek megalakítását (...) az
újságírók társadalmi és anyagi helyzetének javítása, megerősítése"
erdekében. Elnök: Pásztor József, titkár: Tölgyes Gyula, tiszteletbeli
elnök: dr. Balassa Ármin (1917. július 1.).
HIRDETŐKNEK. „Nyomdánk a munkásokkal kötött egyezmény értelmében reggel fél 8 órától délután fél 2-ig van üzemben. Délután
szünetel a nyomdai munka. Felkérjük tehál a közönséget, hogy a
hirdetések szövegét legkésőbb déli fél 12 óráig szíveskedjék kiadóhivatalunkba (Kárász utca 9., I. emelet) juttatni, a később hozott hirdetések megjelentetését kénytelen lennénk egy nappal elhalasztani" (1919. január 9 ).
SZÜNET. „Május 22-én múlt tíz éve. hogy a Délmagyarország első száma országszerte szenzációt keltve megjelent. A szerkesztőség és a kiadóhivatal mindvégig azon volt, hogy a várakozást, melyet az első
szám működése nyomán a működéséhez fűztek, kielégítse..." A Délmagyarország megjelenése - részletesen meg nem magyarázott okból „keddtől kezdve szünetelni fog. A kiadóhivatal megszakítás nélkül folytatja működését. (...) A Délmagyarország nyomdája pedig. Szeged legújabb és legmodernebbül felszerelt nyomdája, megkezdi munkásságát
Szeged kereskedelmi és ipari életében" (1920. május 30.).
NINCS CENZÚRA. „Megszűnt a cenzúra, őszinte örömére minden újságírónak és minden újságolvasónak. Megszűnt ezen kívül két szegedi napilap: A Munka, a szociáldemokraták napilapja és a Szegedi
Napló Déli Kiadás elmen megjelent déli lapja. Ezzel szemben újra
megindult a régi, jó nevű Szegedi Híradó, és megszaporodott a szegedi napilapok száma a szegedi újsággal. Eltávozott a szegedi újságíró gárdából az örökké harcos Zsirkay János, és az örök béke honá
ha tért meg a békés lelkű Újlaki Antal. Lényegesen emelkedett a lapok előállítási költsége, emelkedett a lapok ára is, ellenben nem
emelkedett az újságolvasók száma és az újságírók jövedelme sem..."
(1921. december 25.)
ÚJSÁGÍRÓK SZTRÁJKJA. A sztrájkot kezdeményező „Pór Tibor. Magyar László munkatársak Vér György nevében is beleegyeztek (...):
vasárnap délben az igazgatóság a pénzügyi helyzet megvizsgálása
után, dacára annak, hogy a vállalat több mint egy és egynegyed milliós deficittel dolgozik, felemelte valamennyi munkatársa fizetését
ötven százalékkal, mert a követelések százszázalékos kielégítését
nem bírná ki a vallalat..." (1923. január 9 ).
KITILTVA. „46 napja van kitiltva az utcáról a Szeged!" „Aki a Szegedet
támogatja, a liberalizmust és demokráciát erősíti" (1925. február 24 ).
KÖLCSÖNKÖNYVTÁR. „Április I jén megnyílik a S/eged kölcsön
könyvtára. Beiratkozni lehel egész nap. Dugonics tér 11. sz alatt. Telelonszám 306" (1925 március 19.)

Az épületen a lapfej. A Délmagyarország első szerkesztősége - a Valéria (ma Bartók Béla) tér felől.

gusztus 11-én megszüntetett lap
újraindul, ismét „I. évf. 1. sz."
jelzéssel. 1920. május 30a
Megszűnik az újság, majd augusztus 15-én újraindul - délutáni lapként, immár harmadszorra „1. évf. 1. sz." jelzéssel,
Szeged néven. 1922. április
30.: A lap reggeli újságként jelentkezik, majd augusztus 6. és
október 24. között megjelenését szüneteltetik. 1923. november 1a Megalakul a Délmagyarország Hírlap és Nyomdavállalat
- a lap kiadója. 1925. április 4a
A betiltott lap május 17-én Délmagyarország néven újraindul „1. évf. 1. sz. jelzéssel".

Címlap

RÉGI-ÚJ. „Éppen tizenöt esztendeje, hogy 1910. május 22-én, egy
vasárnapi napon megindult Szegeden egy újság, fölösleges azt írni,
hogy liberális újság, mert Szegeden más irányú lapot el se lehetett képzelni, attól kezdve, hogy
Molnár Pál városi főjegyző 1849
januárjában megindította ebben a
városban a Tiszavidéki Újságot.
Délmagyarország volt a címe ennek a lapnak, és ebben a címben
benne volt a program is. A magyar
kultúra szegedi őrtornyából sugározni világosságot a déli országrészre" (1925. május 17.).
ANGOLUL. „Isten hozott - Welcome" címmel jelenik meg lapunk, de beljebb is több cikket
angolra fordítanak: például „A
szerkesztő az olvasóhoz", vagy a
Dettre János tollából származó
„A magyar kisebbségek és a világsajtó" címűt. Az okot magyarázzák a címek: „Rothermere fia
Szegeden, ünnepi külsőségek között fogadja az alföldi város
Harmsworth képviselőit. Negyvenezres tömeg tüntet Trianon ellen" (1928. május 20., vasárnap).

Újságírók, szerkesztők Juhász Gyula jubileumi ünnepén, 1923. május 20-án. Kezében kalappal Nagyfalusi
Andor, mögötte Eidus Bentián, Ligeti Jenő (a Délmagyarország nyomdásza), Pór Tibor (lapunk Sarló Sándor
néven is ismert újságírója), Szabó Lőrinc (költő), Kosztolányi Dezső (iró, költő), Magyar László (újságírónk, később szerkesztőnk), előtte Juhász Gyula (költő, lapunk újságírója, publicistája), Magyar mellett Babits Mihály
(költő), József Attila (költő), előtte sötét kalapban Babitsné Török Sophie, mellette Móra Ferenc (lapunk publicistája), Babitsné mögött Rapaport Samuné Étsy Emília, kalapban Erdős Árpád, Tölgyes Gyula (újságíró), Vér
György (a Délmagyarország riportere) és Fest Guidó; középen, kezében kabáttal Miklós Jeni! tőle balra Szalay
József, mögötte Landesberg jenő. FOTÓK: SOMOGYI-KÖNYVTÁR HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY

Juhász Gyula: Csevegés
„Tudós professzor Csengeri
János igen lelkes és kitartó
harcot folytat mostanában a
helyes magyarság érdekében,
a jó ügyhöz méltó buzgalommal gyomlálva különböző
nyelvi kinövéseket, amelyek
germanizmus,
latinizmus
avagy gallicizmus alakjában
éktelenítik az ékes magyar
nyelvet napilapok, folyóiratok, könyvek hasábjain, valamint a mai politikai élet meglehetősen hangos fórumán.
(...) Magam amondó vagyok,
hogy az olyan bogarászás,
amilyent különben is minden
időkben műveltek a hivatalos
és hivatásos nyelvészek a helyes magyarság terén, meglehetősen meddő fáradság és
egymagában nem sok értelme
van.
Emlékszem, hogy néhai való jó Tóth Béla (aki nem csupán bogarászni, de írni is igen
csak elsőrendűen tudott magyarul) mennyit vesződött
hiába, hogy a napi sajtóból és
egyebünnen kiküszöbölje azt
a germanizmust, hogy „az
igazság útban van", mert hiszen jó magyarul úgy kell azt
írni és mondani, hogy az igazság úton van. Akkor a Dreyfus-pör kapcsán, Zola halhatatlan francia szavai alapján
járta ez a kifejezés szájról-szájra, azaz hogy szerkesztőségről szerkesztőségre és a
szegény Tóth Béla egészen belebetegedett a nagy buzgóságba, amellyel ezt a bogáncsot
minden áron ki akarta irtani a
magyar nyelv virágos kertjéből. Hát persze, hogy igaza

volt neki grammatice, de ami
a dolog lényegét illeti, én
mégis úgy vélem (kivált hoszszű és gonosz évek tapasztalatai és tanulságai után), hogy
mégis csak van abban valami
igazság, hogy az igazság igenis űtban van, kivált azoknak
az útjában állandóan, akik
nem szeretik és nem akarják
az igazságot.
De tréfán kívül - ahogy
megint csak Tóth Béla szokta
mondani - a baj nem is ott
van, hogy germanizmusok, latinizmusok és gallicizmusok
vannak a nyelvben. Ezek csak
tünetek bizony és épen a tudós professzorok tudják azt
legjobban, hogy a tüneti kezelés, ha nem is árt mindig, de
viszontag nem is igen használ. Aztán meg azt se feledjük
el, hogy ennek a helytelen
magyarságnak majdnem ezer
éves hagyománya van már,
hiszen első nyelvemlékeink
tele vannak latinicizmussal és
ezzel van tele a vizsolyi biblia
is, amely nem kisebb magyarnak és költőnek volt nevelő
anyja, mint magának a Toldi
költőjének. Ami pedig a germanizmust és egyéb idegenszerűséget illeti, Jókai Mór
műveiben olyan fölös számmal van, hogy ha én minden
egyesért egy aranyat kapnék,
hát akkor én lennék a leggazdagabb milliomos széles e
szűk hazában. (Irodalomból
másképpen úgyse lehet már
itt meggazdagodni.)
A drága emlékű Cholnoky
Viktor magát Arany Jánost vádolta azzal, hogy Shakespeare

fordításai (kivált a prózai részben) magyartalanok. Hát hiszen, lehet, hogy a lángeszű
és nemes szalontai paraszt
nem tudott ügy magyarul,
ahogy később Cholnoky óhajtotta, de hogy aranyul azután
remekül tudott, ahogy senki
más e tájon, az egyszer
megint csak bizonyos. (Majdnem azt írtam, hogy tény, de
nem, ennyire már én is megtanultam csengeriül.) Azonban
más hiba van itt a kréta körül,
emberek, magyarok, tudósok
és tudatlanok és pedig az,
hogy magyarán szólva egy
ütet taplót se ér a helyes magyarság az írónál, ha nincsen
neki mondanivalója. Hiába
beszél nekem a „költő", a tüzetes magyar nyelvtan összes
törvényeit szem előtt (sőt kéznél) tartva, ha nem adatott
meg neki az érzés és a képzelet ereje és eredetisége és az
író is hiába forgatja éjjel és
nappal a Magyar Nyelvtörténeti Szótárt, a Tájszótárt és a
Magyar Nyelvőrt, meg a Szinynyeit és Simonyit, ha hiányzik
belőle az a valami, amit röviden és velősen tehetségnek,
esetleg lángésznek lehet nevezni.
(...)
Az írás művészet és nem
mesterség, sőt nem is tudomány, amit tanítani és tanulni
lehet. Érzék kell ide elsősorban, érzék, ami megvan néha
a legutolsó riporterben és hiányozhatik a legelső akadémikusból, és hiába minden tüneti kezelés, aki nem született
írónak, abból nem lesz író, de

még riporter se, hiába tudja,
hogy az igazság úton van és
nem útban.
Mindez korántsem jelenti
azt, hogy például a tudós professzor Csengeri fölösleges,
vagy hiábavaló munkát végez
a helyes magyarság körül.
Kell, hogy a mi szép és gazdag
magyar nyelvünknek sáfárai
legyenek, vigyázói és védelmezői idegen inváziók ellenében. És dicséretes, hogy ilyen
önzetlen és hálátlan munkára
olyan is vállalkozik, aki elsősorban
idegen
irodalmak
szépségeit tolmácsolja a magyarnak.
Én egyszerűen csak arra
akartam rámutatni, hogy az
irodalom nyelve nem külsőség és nem lehet kívülről regulázni. Lényeg a forma az
irodalomban, mint minden
művészetben. Bánk bán nyelve nem volt helyes az akkori
nyelvészek ítélete előtt, Kazinczy Ferenc megrontotta
nyelvünket a mindenkori ortológusok szemében, Berzsenyinek legnagyszerűbb szavait és kifejezéseit gáncsolta
Kölcsey, nincs olyan nyelvteremtő és nyelvújító zseni az
irodalmakban, aki el tudta
volna kerülni a kritikusok mogyorófa pálcáját, de hiszen jól
van ez így: van egy bizonyos
mérték, amelyen fölül kezdődik az, ami több, mint grammatika, több, mint stilisztika,
több, mint normális, az, amit
irodalomnak és költészetnek
hívnak, még ha újságírás
alakjában jelentkezik is."
(Szeged, 1922. május 3»)
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Móra Ferenc: Újságolvasás
„Azt régen tudom, hogy a ta- magyart, ahogy ült a kőpadnyán csak télen olvasnak új- kán a kultúrpalota előtt és újságot, de akkor legalább ságolvasással mulattatta maolyant, amibe még nyáron gát. Az újságot a kocsiúton tapakkolta bele a kaszakövet a lálhatta, mert törülgette róla a
városi boltos. Ugyan az is sarat a keze fejével és nyilván
megesik, hogy az aszzony nem is egészen mai lehetett az
tízesztendős újságot ránt k i a újság, ahogy a következőkből
sublótból a selyemkendőjével kiderül.
és "ha lámpagyújtáskor az isÉppen fordításra nyálazta
kolásgyerek azon gyakorolja a az ujját az emberem, mikor

A Nobel-díjas Szent-Györgyi Alberttel Gábor Arnold, lapunk munkatársa
készít interjút.
tudományát, az egy kicsit meg
is zavarja a lelkeket.
- Apja - néz föl az asszony
a tollfosztásból - , hát löhetségös ez, amit a Pétörke olvas?
Hát mán mögint a Ferenc Jóska a királ?
- Eszötök veleje - nevet a
gazda - , hát mán hogy vóna
löhetségös? Hiszön annak mán
régön elmondták a cirkumdederumot. Mostan nincs királ.
- De hát miért nincs?
- Mert nincs olyan péz, amelyikre rá lőhetne tönni a képit.
Addég pedég a többi királok
nem vállalék maguk közé.
De azért nem muszáj az
embernek tanyára menni,
hogy ilyenformán tanuljon
közjogot, okosodhat az ember
idebent is, különösen hetipiacos napon.
Ma is láttam egy kintvaló

egy bőrbe öltözött férfiú súlyos keze nehezedett a vállára.
- No bátya, mond-e háborút? A bátya ráismer a ködmön ujjáról a hozzátartozó
férfiura és válaszul rábök egy
nagybetűs cimre:
- Hát a Poin cár mán mögint nagyon firuncvancigolja
a nimötöt, Imre.
- A Poin cár? - csodálkozik
el a ködmönhöz tartozó Imre.
- Lám, lám, hát aztat nem
gyilkolták mög a komensiták?
A bátya kint a tanyán azt
mondaná, hogy 'a fene ha jobban tudja 1 , itt az aszfalton
azonban a városi sokadalomban azt mondja, hogy 'e felül
nem vöttem hiradást 1 .
- Hát! - lenditi Imre fölfelé
a karját, igen örülvén annak,
hogy ő a tájékozottabb, holott

nem is az ő kezében van az újság. - Avval elbántak a proletárok,
szögénnyel.
Szénát
tömtek a szájába, ugy hajították a tengörbe.
Itt azonban egy harcsabajuszú ember is beleavatkozik
az eszmecserébe, mondván:
- Az a muszka cár vót, hallják. Ugy hallottam én, ez a Poin cár famcia nemzet.
- Az ám - mondja az újságot - , csakhogy itten az van,
hogy a Poin cár elnök.
- Az nem lőhet - nevet Imre fölényesen. - A cár, az följebb való, mint az elnök. Mutassa kend azt az újságot.
- Ne no! - mondja kicsit
sértődötten a bátya, de mindgyárt földerül, amint az Imre
homloka ráncot vet.
Nézi közelről a lapot, tolja
messzire, fordul vele a napnak, igazítja a nap ellen svégre egy kicsit megzavarodottan
adja vissza.
- Az újság se tudja - menti
magát. - Azért irja, hogy Poin
cár-e. Vagyis hogy cár-e vagy
elnök.
A bátya elfogadja a magyarázatot és megengesztelődve
feleli:
- Az lőhet, mert a nehézség
tud eligazodni ezökön a most
való fejedelmekön. Mög mindégy is, mert egyik is csak ugy
szödi az adót, mint a másik.

- Szödi ám, dé csak azért
szödhesse, mert a negyvenynyócasok beleegyesültek. Azt
mondták neki, hogy most adja
ki a mérgit, mert aztán ük
gyünnek.
- Hát föl kerék, le kerék fejti ki történelemfilozófiáját
Imre, nem olyan klasszikusan, mint Hegel, de sokkalvilágosabban. - Vót mán negyvennyóc máskor is, de elnyomták.
- De most nem így lössz ám
- ingatja a fejét az orákulum.
- Mert a magyar negyvennyócasok összefognak a nimöt
negyvennyócasokkal, oszt akkor a Poincár, ha cár, ha elnök, elmöhet oda, ahun a part
szakad.
A harcsabajuszú elcsodálkozik.
- Hát ott is vannak negyvennyócasok?
Negyvennyócasok
mindönütt vannak, barátom, csak
türtőztetik magukat.
Az
Imrepesszimizmusa
még egy próbát tesz.
- Szűr vágja a fát, ködmön
hordja rakásra, palást melegszik mellette. Mindég ez vót a
törvény e világon, ez is lössz.
A bátya föláll és mutatóujját fölemelve, azt mondja:
- De csak addig, még valaki
el nem kiáltja magát, hogy a bszurdumazóvilágnak!

DM-KR0N0LÓGIA: 1938. DECEMBER 8.: A vezércikk címe: „Szegedi szellem". 1939. január 6.: Fölkerül a fejlécre: „Kereszténypolitikai
napilap". 1944. április 16.: Betiltják a lapot, de 19-én újraindul „1. évf. 1. sz." jelzéssel, de a régi számozást („20. évf. 87. sz.") is
megtartja; a Délmagyarország immár a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front lapja. 1945. július 24.: A fejlécre kerül az „azonosító": „A
Magyar Kommunista Párt délmagyarországi napilapja". 1948. május
1.: A fejlécről lekerül a „kommunista" azonosító. Az impresszumba
pedig beemelődik: „Délmagyarország - Politikai napilap". 1949. december 29.: megnőtt a lap alakja és terjedelme.
- De a Betlehen tán még
jobban szödi, mint a Tisza Pista szödte - kottyant bele a
szóba egy báránysüveges legény, aki olyan, mintha a
Sven Hédin tibeti könyveiből
lépett volna ki.
Az agg-sakál feddőleg nézi
végig a fiatalt.

Erre a misztikus prófétálásra mindenki elhallgat. Tisztelet szállja meg a sziveket,
mert ez olyan borzasztó okos
mondás, hogy itt igazán nem
itt igazán nem lehet több szava senkinek."
(Délmagyarország, 1931. március 1.)

Francia újságíró szegedi délutánja
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PRÓFÉTA. „Valamikor fogalom volt. Udvarán csak protekcióval lehetett helyet kapni, téli helyiségeiben vidám polgárok adtak egymásnak találkozót. Ki gondolt arra, hogy a Próféta is dobra kerül...
Nem bírta átvészelni a gazdasági krízist. Egyszer már baj volt az
első rohamban, utána még talpra állították. De a Lugosiak sem
bírták sokáig. Néhány nap előtt eloltották a villanyt, a helyiségeket bezárták. És szombaton (...) ezerkétszáz pengőért gazdát cserélt a Próféta - berendezése" (1930. augusztus 17.).
UTAZÁS MECCSRE. „A Délmagyarország és a Színházi Élet közös
akcióval csoportos utazást rendez Szegedről Budapestre.
A Délmagyarország hatalmas olvasótáborának vél szolgálatot
tenni, amikor az év legjelentősebb sporteseménye alkalmából
feltűnően olcsó, kedvezményes utazást biztosít." A 19 pengő
60 fillér, illetve 23 pengő 40 filléres árban benne foglaltatik
az utazás Budapestre és vissza, ebéd Budapesten, belépő
az osztrák-magyar meccsre, vacsora és színházjegy
(1931. szeptember 8.).
HIRDETÉSEK. „A szegedi napilapok megállapodtak abban, hogy
keddtől, szeptember 15-től kezdve az apróhirdetések ára 10 szóig
40, a jeligés apróhirdetéseké 50 fillér", minden további szó 4, illetőleg 5 fillér. Ugyanakkor semmilyen kommünikét sem közölnek
ingyen (1931. szeptember 14.).
AKCIÓK. „Azon az úton, amelyen a Délmagyarország kezdetektől
fogva járt, a nehéz viszonyok ellenére is megmaradtunk, s bár
csak korlátozott terjedelemben jelenhetünk meg, ma is mindig a
legjobbat és legtökéletesebbet igyekszünk nyújtani. Ez a szándék
vezetett akkor is, amikor elhatároztuk, hogy rejtvénybajnokságot
kezdünk, amely 12 héten át tart...- minden vasárnap közlünk
egy-egy keresztrejtvényt és más rejtvényeket", értékes jutalmakat kilátásba helyezve. „Bejelentjük azt is. hogy a Détmagyarország előfizetői részére félárú színházjegy akciót rendszeresítünk"
- az új darabok második előadására. „A karácsonyi ünnepek után
pedig megkezdjük a Délmagyarország ajándékkönyvének szétküldését" - 160 oldalas „gazdag, szórakoztató, ismeretterjesztő
és szépirodaimi anyag" mellett teljes naptári rész, csillagászati,
egyházi tájékozató, időjárási fejezetekkel, az elmúlt év összefoglaló története,... illetékek, kereseti adók. vásárok jegyzéke,
névnapok sorrendje és egyéb hasznos tudnivalók"
(1931. december 25.).
BRIDZSBAJNOKSÁG. ..A Magyar Bridge Szövetség megbízásából a
Délmagyarország vasárnap rendezte meg Szeged első bridge bajnokságát. A verseny a teljes siker jegyében folyt le: érdekes küzdelmek, mindvégig nyílt mérkőzések jellemezték a bajnokságot. (...) A
csapatok 16-16 leosztásban merkóztek meg egymással. (...) Szeged
bridge csapatbajnokságát a Szegedi Bridge Szalon B csapata nyerte:
dr. Rósa Pálné, dr. Rósa Pál, dr. Szabó Béláné, dr. Korber Endre. Ez a
csapat fogja képviselni Szegedet Budapesten, a húsvéti országos
versenyen" (1932. március 15.).
18 JUTALOM AZ OLVASÓNAK. „Október 31-en lesz tíz éve, hogy a
Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. megalakult. (...)
Újság, amely hivatása magaslatán áll. saját évfordulóiból nem csinál ma eseményt. Az viszont kötelessége, hogy olyan napon, amelyet joggal tekint sajat pályafutásán határállomásnak, néhány pillanatra megálljon, a múlthoz méltó munkásságra fogadalmat tegyen, s a szolidaritás és támogatás nap-nap után érezhető ezernyi
és ezernyi meleg megnyilvánulásáért köszönetet mondjon." Az
igazgatóság elhatározta: a karácsonyt megelőző nap 18-féle jutalmat oszt ki az előfizetők közt: a 250 pengős Benyovszky-festménytől kezdve, a 240 pengőt érő Schöberl-Morpheus-pamlagágyon át, a 4 0 pengős négyrészes zsúrasztalig. Kiadónk beszámol
arról, hogy kitűnően bevált az előfizetők vásárlási szervenek első

éve: „80 fillértót 20-25 pengőig terjed az az összeg, amelyet előfizetőink az alig háromnegyed ev alatt megtakarítottak"
(1933. január 29.).
MŰVÉSZETPÁRTOLÁS. Ugrón Gábor, nyugalmazott miniszter, az
Irodalmi és Művészeti tanács elnöke: ..A szegedi sajtó megértette a
szegedi képzőművészeti kiállítás celjat és komoly támogatást nyújt
a megismerések propagálására. (...) Csak az igazi mű kapjon a lövőben publicitást, a közönség csak jót vásároljon, s akkor lassan kiszorulnak lakásainkból a mázolmanyok és az értük kidobott jelentós
összegek kultúránk szolgálatában tevékenykedő alkotóművészeket
fog szolgálni" (1937. április 3.).
GYŰJTÉS. Vitéz Bonczos Miklós árvízvédelmi kormánybiztos: „A hála és köszönet soraival kell megemlékeznem a magyar sajtóról,
amelyek lelkes munkaja lehelóvé tette, hogy a magyar társadalom
áldozatkészen sietett az árvízkárosultak megsegítésére. (...) A szegedi napilapok gyűjtésével elégedett vagyok. (...) A szegedi gyűjtés
30.000 pengő. Eddig 195.000 pengőt utaltam ki az árvízkárosultak
részére" (1940. május 25.).

„Aldo Dami cikke Szegedről egy párisi folyóiratban". E címmel Rónai Mihály András ismerteti lapunkban 1930. november 5-én, milyennek láttatja a Tisza-parti várost és lakóit „a L'Européen' című párisi irodalmi, művészeti és gazdasági revü októberi" számában a francia újságíró. „Aldo
Dami? Egy lelkes, francia fiatalember, aki Korzikán született, és aki eljutott Szegedre is, ahol szíveket és barátokat szerzett. (...) - A szállodák kávéházaiba szenvedéllyel tér be a városi ember egy kávéra, paprikás levesre, egy kartonszipkás szivarra, újságolvasásra, egy pillantásra ki az utcára, a
defilirizó szépségek felé, a fogyasztás utáni három pohár vízre és három borravalóra... Egy borravaló jár a főúrnak - írja Aldo Dami - , jár borravaló
a kiszolgáló pincérnek és jár a kenyereslánynak is. Ez hozzátartozik a magyar különlegességekhez. (...)" . A Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteményében található fotón a szegedi Tisza kávéház szalonja, az újságírók egyik kedvelt „munkahelye".

BETILTOTT LAPOK. „A m. kir. miniszterelnök az allami rend megóvása érdekében megtiltathatja az olyan időszaki lap. vagy hírlaptudósító újság további adását, amely már 1944. március hó 18-ik
napján fennállott. Ilyen rendelkezések csak 1944. május hó 31-ig
tehetők". De olyan újság megjelenése is szüneteltethető „papírosanyaggal való okszerű gazdálkodás" miatt, „amelynek megjelenesére közérdekből szükség nincs" (1944. április 7.).
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Anekdoták a redakcióból

UJSAGOLVASAS. „A csoportos újságolvasás egyik igen fontos, el
nem hanyagolható formája a csoportos agitációnak. Üzemeinkben a
dolgozók ebédszünet közben, vagy munkakezdés, műszakváltás
előtt szívesen hallgatják meg, ha a csoport egyik tagja egy-egy fontosabb újságcikket felolvas." A Szegedi Textilkombinát tervosztályának dolgozóinak „Hopp György olvasta fel a Szabad Nép augusztus
30-i számában a 'Párt és pártépítés' rovatban megjelent 'A vezetőségújraválasztás jó előkészítése' című cikket, amelyhez hozzáfűzte
magyarázatát" (1951. szeptember 15.).
NAPTÁR. „Minden Délmagyarország és Viharsarok előfizető 1953-as
évre falinaptárt kap. Kiadóhivatal" (1952. december 7.).
OLVASÓKÖRÖK. „A Vágóhídon jól működnek az olvasókörök." „A
zsír-üzemrész dolgozóinak Szalai Mihályné elvtársnő felolvassa a
legújabb politikai eseményekről szóló cikket pártunk központi lapjából, a Szabad Népből" (1955. május 20., péntek).
LEGIFJABB LEVELEZŐ. „Sok levél érkezik naponta szerkesztőségünkhöz. (...) Egyik legszorgalmasabb úttörő levelezőnk Lénárt Béla,
a juhász Gyula általános iskola Vl/a osztályos tanulója. (...) Legutóbb az anyák napjára rendezett ünnepségekről irt szép levelet"
(1955. június 2.).
A MAGYAR SAJTÓ NAPJA. „Február 1., a Magyar Sajtó Napja. Ebből
az alkalomból a Délmagyarország szerkesztősége január 29-én, vasárnap délelőtt 10 órakor az MSZT klubhelyiségében (Horváth Mihály u. 3.) fogadást tart. A Délmagyarország munkatársai, olvasói,
levelezői e baráti találkozón elbeszélgetnek, ismerkednek egymással. A fogadáson a Délmagyarország legjobb levelezőit értékes ajándékokkal jutalmazza meg" (1956. január 19.).
IRODALMI SÉTA. „Vasárnap több mint negyventagú lelkes egyetemista csoport ment Tóth Béla kollégiumi igazgató vezetésével a Belvárosi temetőbe, hogy megtekintse Szeged város nagy halottjainak
sírját. Megálltak Móra Ferenc, Juhász Gyula, Tömörkény István és
Dankó Pista sírhelyei előtt, és időnkint szemrehányóan csóválták fejüket. Milyen igazuk volt! Annyit beszélünk Juhász Gyuláról, és közben sirja fölött a szeméttel ölelkezik a hálóját szövögető pók!"
(1956. szeptember 25 ).
PAPÍRT! „Papírt, papírt! Miért nem lehet Délmagyarországot kapni? (...) Micsoda üzleti érzék az, hogy 17-18 ezer lappéldányt
nyomtattunk, amikor tudva tudjuk, hogy legalább 25 ezer példány
elkelt volna? (...) Egy ember két forintot ígért a napokban egy Délmagyarországért. De adott volna többet is érte, ha kap. (...) A lakosság tájékoztatása, az ország közvéleményének alakítása fontosabb, mint tonnaszám gyártani az olyan nyomtatványokat, melyek
felvágatlanul és elolvasatlanu! kerülnek a hulladékgyűjtőbe"
(1956. október 23.).
SZEGED NÉPE. „Szeged Népe címen jelenik meg a továbbiakban Szeged Város Forradalmi Nemzeti Bizottságának lapja.
A Délmagyarország elnevezés sokak előtt régi idők rossz emlékét idézi fel, s ezért a tegnap délután megtartott forradalmi
nemzeti bizottság ülés eleget tett a város lakossága kívánságának" (1956. november 1.).
SZEGEDI NÉPLAP. „Szegedi Néplap címmel új politikai napilapot indít a Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes intézőbizottsága. A
lap célja, az október 23-i forradalom vívmányainak megőrzése és
továbbfejlesztése, a dolgozók érdekeinek állandó és következetes
védelme, szívós küzdelem az ellenforradalmi törekvések és a szektáns restaurációs kísérletek etlen" (1956. november 20.).
ISMÉT DÉLMAGYARORSZÁG. „Lapunk nagy múltú nevét az ellenforradalom változtatta meg. Több szóbeli és levélbeli kérdés után
végül is Oltvai Ferenc levéltáros beküldött cikke indította meg a vitát lapunk hasábjain, hogy a Délmagyarország nevet írjuk-e fel az újság címéül" A vita eldőlt, s hozzátettük: „Reméljük, olvasóink szeretni fogják ezentúl is a Délmagyarországot!" (1957. május 1.).
ÚJSÁGÍRÓKLUB. „Közérdekű tanácskozást rendez a Délmagyarország szerkesztoségenek ipari rovata ma, 16-án délután 4 órai kezdettel az ú|ságíróklubban. A meghívott vállalati igazgatók, párttitkárok, üzemi tanácselnökök, tervosztályvezetök, művezetők, valamint szocialista brigádvezetők az üzemi dolgozók bevonásának lehetőségeit és módszereit beszélik meg a termelési tervek elkészítésével kapcsolatban" (1961. november 16 ).
FÉNYÚJSÁGUNK. A Délmagyarország fényújságjával gazdagodik
Szeged (...) a Klauzál téren, a DÁV épületének homlokzatáról". Ez
lesz az ország második fényújságja, „de technikailag jóval korszerűbb, mint az első. a budapesti" (1965. július 15.).
8 OLDAL. „Az újságolvasók igényei réges-régen meghaladták egy
hatoldalas napilap lehetőségeit (...), de a papírellátás nehézségei
éveken keresztül még csak példányszámemeiést sem tettek lehetővé". Ekkor a Délmagyarországot „pult alól árulták, 'protekció'
kellett előfizetéséhez. A múlt évben aztán sikerült elérni, hogy
minden érdeklődő megvásárolhassa, s így ezekben a napokban
már 39 ezer példányban készül, melyből jő 34 ezer darabot előfizetők vásárolnak. (...) 1969. február elsejétől hétköznapokon 8 oldalas lesz a Délmagyarország, megtartva a vasárnapi 12 oldalas
terjedelmet" (1969. január 11).
cnja rroletafcjat. tcranum,.

Szerkesztőségi ünnep az 50-es évek végén, a 60-as évek elején. Ülnek (balról jobbra): Csépi József, Horvát Zsuzsa (középen), F. Nagy István
(profilból); állnak: (jobbról balra) Morvay Sándor, Sz. Simon István, Ökrös László, Papp Lajos, Németh Lajos, Markovics Tibor, Metzger Károly.

„Szeretnék néhány arcot, egyéniséget, epizódot fölvillantani pályatársaim közül, inkább anekdotikusan és kedves mosollyal,
semmint akármilyen szakmai értékrend szerint. Mert lehet ugyan,
hogy mostanában úgy tetszik, mintha ordasok verekednének, a
szerkesztőségi műhelyeknek megvan a maguk derűje és melegsége is." A Délmagyarország főszerkesztőjének, Sz. Simon Istvánnak 1990-ben született, Kalászszedés Ólomszérűn című könyvecskéjéből, az ötvenes-hatvanas évek hangulatát és arcéleit fölvillantó részéből idézünk.
„Legalább háromszáz szegedi
kollégával voltam az idők folyamán valamilyen szakmai
korrelációban. Ki engem segített a pályán, kit én karoltam
föl; kinek egyéniségében, kinek írásaiban szerettem az
eredetiséget; kit fegyelmezni
kellett, kit biztatgatni. És
mennyi külsős! Kezdő poéták
és novellisták, hírcsipegető
szorgalmasok és zsenitudattal születettek! Szellemileg
kócos, sokféle nép, mely amikor jó kedvében gyülekezett
össze, egy vicclapnak negyedévre
elegendő
poént
szórt el. Lázadók, bölcsek, renitensek, konokok, szenvedélyesek, igazságkeresők - és
bohémek. Mindig futtában
élők.
Megpróbálok
valamilyen
kronológia szerint haladni...
Nagy Pál... Ő volt az a főszerkesztő, aki engem felvett
a 'Délmagyarországhoz'. Szinte mindjárt főszerkesztőként
kezdte a szakmát, később kisebb polcon folytatta. Elég az
hozzá, hogy '57-ben az ipari
rovatot vezette és gunyoros
kis glosszarovatot éltetett,
melyben gazdasági visszásságokat szúrt ki. Kübekházi születésű lévén így jegyezte rovatát: 'beki' - vagyis kübeki.
Csináltunk is rá egy rímet: 'Ki
a hibát kibeki'.
Ökrös László... Szegény Laci temetésén nagyon nagy
szomorúságban voltunk, pedig ezer mély ránca ellenére a
legszebb kedély fészkelt benne. Éppen ezért nehéz volt kihozni a sodrából. Mikor a főszerkesztő a szerkesztőbizottság elé idézte, s már-már ideológiai gyanúba keverte, Laci a
kritika nehéz mázsáit így lökte félre, ennyivel: 'Ugyan ne
komolytalankodj már! Ez nem
illik egy főszerkesztőhöz!'
Csépi József... Éppen ellenkező, szangvinikus típus. Volt
ugyan türelme végighallgatni
súlyos korholásokat, még taktikája is akadt hozzá: bűnbánóan
bólogatott.
Belátta,
hogy antimarxista, hogy eltorzítja a magyar mezőgazdaság
arculatát az írásaiban - de mikor közölte vele a főszerkesztő
a konzekvenciát is, nevezetesen, hogy: 'A történtek után,
ugye Jóskám, magad is termé-
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szetesnek tartod, hogy fél évig
prémium, jutalom egy szál
se?' - csapott akkorát az asztalra, hogy percekig'táncoltak
a hamutartók.
Horváth Zsuzsa.... Főiskoláról egyenesen a laphoz... Aztán egyszer csábították máshová. 'Menjek ne menjek? Te
mondd meg! A Te véleményedre adok!' - tördelte a kezét a Sajtóház alatti kis preszszóban. 'Menj el, Zsuzsám!
Tartozom neked annyival,
hogy őszinte legyek, férfiasan
beindul a szakma, nem fogod
bírni...' Igazat is adott nekem,
elment. De előbb még ott helyben megkaptam tőle a magamét. 'Hogy lehet valaki ilyen
otromba! Azt hittem, te majd
visszatartasz!' - és sírt, sírt keservesen. Azt hiszem, lélekben
sohasem ment el tőlünk.
Németh Lajos... Aki megjárta az acélhegyű ördögért
Ebest is. Talán ezért apadt le
az életkedve. Gyermekük nem
lévén, ő volt a hitelbankunk.
Hanem egyszer egyikünk felesége igen megdorgálta, mert
hogy 'micsoda dolog pántlikára pénzt kölcsönözni'. Ki is
hirdette: segít ő ezután is, de
csak ha kenyérre kell! Hanem
egyszer nagyon megszorultunk, de még nem akartuk
széjjelmenni,
beóvatoskodtam hozzá... 'Lajoskám! Nagyon kéne pár napra háromszáz forint..." - 'És mire?' 'Egy mázsa kenyérre, Lajos!' S
letette a három vöröshasút.
Lőkös Zoltán... Mindig mindenhonnan elkésett. Főnöknek meg eléggé hisztérikus
volt. Mikor késéseiért leckéztettük, egyszerű magyarázatot
adott: 'Gyerekek, a stréberek
sorakoznak be öt perccel kezdés előtt. És ki veszi észre,
hogy ott vannak? De ha én bemegyek, mikor már tart valami, mindenki odanéz!' Azt
mondják, még a repülőgépről
is lekésett..., de megvárták.
Hiszen voltaképpen minden
csak akkor indulhatott el, ha
ő már ott volt.
Siklós János... Ő írta egyik
novellája fölé azt a feledhetetlen címet: 'Anyám is nő volt'.
Őtőle származik már ideológiai titkár korából az a 'klaszszikus' intelem, hogy 'Nincs
kecmec!' Nagyon össze lehe-

tett vele veszni. Meg is esett ez
a skandalum egy este, amikor
a szerkesztői asztalnál tettem
a dolgom. De úgy összekiabáltuk egymást és olyan válogatott stílusban, hogy másnap
már be sem akartam menni.
Legföljebb a munkakönyvemért. A kapuban összefutottunk. 'Jó, hogy jössz! Van itt
ma egy igényes esemény...
Csak te csinálhatod meg!'...
Veress Miklós... A költő.
Akiben a lírikus mindig erősebb volt, mint a zsurnaliszta.
Kirándulás
és
megélhetés
gyanánt gyakorolta. A költő
pedig iszik. Még ha gyöngefájú is. Egyszer aztán nagy bánatában neki a Tiszának! 'Miért nem fogtatok le?!' - korholta másnap a vele lévő kollégákat a főszerkesztő. 'Te el
sem tudod képzelni, milyen
erős az, ha egy kicsit iszik!'
Papp Lajos... - hogy a költőkből ki ne fogyjak. Éjszaka
verset írt - nappal elaludt az
írógép fölött. Legnagyobb bakiját ma is emlegetjük. Egy
színjátszó kör bemutatójáról
kellett írnia. Nem volt kedve
elmenni a bemutatóra, megírta látatlanból. Alakításokat
bírált részletesen. Csakhogy a
bemutató elmaradt. 'Hogy tehettél ilyet" - 'Én? Ők hogy tehették meg ezt!?!'
Akácz László... Igazi literátus újságíró. Gyönyörűket tudott írni a hátsó oldalba, a keretbe. De este hét bárhol érte,
vendéglőben, színházban, társaságban: 'megvackolt' székén és hunyt egyet. Mikor aztán egyszer tévékritikus lett,
megkérdeztük
tőle:
'Laci!
Hogy csinálod? Hiszen neked
olyankor aludni kell?' - 'Egyszerű. Anyó megnézi, aztán elmondja, mit látott.'
Fehér Kálmán... Kitűnő tipográfia érzékkel áldotta meg
az élet. Precizitása legendás.
Olyan laptükröket tudott rajzolni tucatnyi első osztályú
írószerszámmal, hogy Gazdagh Pista azt mondta: vétek
kiszedetni a nyomdával! így
kellene lefényképezni és kinyomtatni!
Mesélhettem volna másokról is, s ugyanazokról mást
is. Szándékosan nem beszéltem olyan délmagyaros kollégákról, akik ma is a lapnál
vannak, ők ma is nap mint
nap itt mutatkoznak, s még
szándékoltabban olyanokról,
akikkel valami konfliktusba
keveredtem. Biztosan nem
lehetnék elfogulatlan. A nevek azonban ott vannak a
Délmagyarország történetében, akár tartósan, akár csak
átutazóban."

DM-KRONOLÓGIA: 1951. ÁPRILIS 25.:Szerkesztőbizottság
szerkeszti a Délmagyarországot.
Május 5.: a fejlécen ismét ott a
„jelzés": „Az MDP Csongrád
megyei Pártbizottságának lapja". Május 29.: A „nyomda ördöge" 8. helyett 7. évfolyamot ír,
s ettől kezdve eszerint számozódik a lap. 1954. január 19.:
Az új fejléc alatt is ott az „alcím": „Az MDP Csongrád megyei bizottságának lapja". Április 21.: Az új impresszum szerint
a „Délmagyarország - A Magyar
Dolgozók Pártja Csongrád megyei napilapja", amelyet szerkesztőbizottság szerkeszt, és felelős kiadója az MDP Csongrád
megyei bizottsága. 1956. május
4 j A fejléc alatt és az impreszszumban: „Szeged város és a
szegedi járás dolgozóinak lapja"
szerepel; a felelős kiadó is új:
„Az MDP Csongrád Megyei Bizottsága, az MDP Szeged Városi
Bizottsága és a Szegedi Városi
Tanács". Október 30.: A fejléc
„jelzés" nélküli, míg az impreszszum új szövege: „Szeged város
néptanácsának lapja", „Szerkeszti: a szerkesztőbizottság",
ugyanakkor felelős kiadó nincs.
November 1.: Szeged népe címmel, „1. évf. 1. sz." jelzéssel újraindul a lap, amelynek fejlécén és
impresszumában olvasható:
„Szeged város Forradalmi Nemzeti Bizottságának lapja". November Ti A lapfej „azonosítója" az, hogy „Politikai napilap".
November 20.: Szegedi Néplap
címmel és „1. évf. 1. sz." jelzéssel újraindul az újság, amelynek
fejlécén már az szerepel, hogy
az „MSZMP szegedi intézőbizottságának lapja"; impresszumában pedig az olvasható, hogy
„az MSZMP szegedi ideigtenes
intézőbizottságának lapja". November 25.: A fejléc és az impresszum új szövege: „A Magyar
Szocialista Munkáspárt szegedi
lapja". 1957. május 1- Újból
Délmagyarország névvel folytatja életét a lap - fejlécén: „A

Magyar Szocialista Munkáspárt
szegedi lapja". 1958. március
16J AZ új „azonosító": „A Magyar Szocialista Munkáspárt
szegedi pártbizottságának lapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság". 1959. május 27.: Az első
női név az impresszumban Kalmár Jánosnéé, aki a „Délmagyarországi Lapkiadó Vállalat"
igazgatója, sőt: június 14-étől felelős kiadó is. December 29.: A
„Délmagyarország a Magyar
Szocialista Munkáspárt szegedi
bizottságának és Szeged m. j.
város tanácsának lapja". 1960.
január 1.: A lap feltünteti az 50.
évfolyamot.
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Szerkesztőségi életképek

oélumarűrsúb
ILLYÉS. „Tegnap, csütörtökön, a Dózsa György szabadtéri előadására Szegedre látogatott a darab szerzője, Illyés Gyula. Délután felkereste a szabadtéri játékok igazgatóságát, majd a szegedi színházba
látogatott, ahol beszélgetett az előadás rendezőjével, Félix Lászlóval. Később a Délmagyarország szerkesztőségében Szeged irodalmi
életének képviselőivel, a szerkesztőség és a Tiszatáj több vezetőjével, munkatársával találkozott" (1971. augusztus 20.).
POSTALÁDA. „Ezen a héten a legtöbb levél kartonjára az a szó került fel: továbbítandó, mert olyan panaszokkal fordultak a levélírók
a Postaládához, melyek orvoslásához alaposabb utánajárás szükséges. S ezt az illetékesektől, a levélíróktól pedig türelmet kell kérnünk" (1976. augusztus 8.).

A fotórovat - Nagy László, Schmidt Andrea, Somogyi Károlyné - , és a
kulturális rovat vezetője, Nikolényi István.
Művésztalálkozó. Boncz Adám színész, amikor még kisfiú volt, édesanyja, Kalocsai Katalin újságíró - és akik már nincsenek közöttünk: Petri
Ferenc költő és Szabó Magdolna szerkesztő.

DM-KRONOLÓGIA: 1983. augusztus 5.: F. Nagy Istvánt addigi helyettese, Sz. Simon István váltja a főszerkesztői székben. 1989. szeptember 19.: A lapfej alatt és az impresszumban a korábbi „a Magyar
Szocialista Munkáspárt szegedi lapja" megjelölés helyett az olvasható, hogy „Délmagyarország politikai napilap". 1989. július 26.: A Szegedi Ellenzéki Kerekasztal (SZEK) a „Délmagyarországban rendszeres
és garantált terjedelmű megjelenést és a lap szerkesztésébe való beleszólást követel" - ismertetjük az MSZMP küldöttségének állásfoglalását. A párt értelmezésében: „a Délmagyarország 1945 júliusában a
kisgazdapárti, a parasztpárti és a kommunista párti lapkoalíció felmondásaként, megegyezések alapján - és nem erőszakkal - jutott a
magyar Kommunista Párt tulajdonába. A lap tehát 44 esztendeje folyamatosan az MKP, MDP, MSZMP orgánuma. A párt tartotta fönn,
működtette, állami támogatást nem kapott, olvasottságát, elterjedtségét, népszerűségét pártlapként szerezte meg". 1989. szeptember
19.: Az MSZMP városi bizottsága: „A Délmagyarország eddigi törekvéseit, hagyományait folytatva a párt reformelkötelezett irányzatával
közösséget vállaló baloldali demokratikus néplapként működjön,
amely nyitott a szocialista nézetek mellett a szociáldemokrata. A baloldali polgári radikális és liberális eszmék iránt is". „A hagyományos
két helyi napilap további sorsát saját szellemi erejükre és egy vállalkozói szemléletű lapkiadó piaci helytállására kell bízni."
A kulturális rovat: Domonkos László, Tandi Lajos és Sulyok Erzsébet.

Fenákel Judit: Valami szépet...
„Miért nem írok valami szépet? - kérdezte távoli rokonom. - Hiszen annyi szép
van az életben.
Igaz is, miért nem írok valami szépet?
Pedig évek óta készülök rá: Egy mesét
például a kisfiamnak. Még sose írtam mesét a fiaimnak, és lassan el is kések vele.
Kinőnek a meséből. Mesét, mondjuk a kiszabadított királylányról, a legkisebb fiúról, a fele királyságról. De fáradt voltam,
nem jutottam tovább a jámbor óhajnál.
Talán holnap hozzákezdek. Aztán holnap
lett, és kiderült, hogy már többen telefonáltak, az egész város tudja, 'odafönt áll a
balhé', mert egy kommünikében elvétettem a rangsort. Ki informált, honnan vettem, milyen jogon, felelős vagyok; helyreigazítás. Védekezés, magyarázkodás,
égő fülek és a betűk a papíron: 'munkatársunk hibájából'. A mese a kiszabadított királylányról, a legkisebb fiúról, a fele királyságról beleveszett egy régen olvasott mesekönyvbe, semmi se maradt belőle. Ami maradt, az a szégyen volt, és sűrű,
fekete méreg ömlött a papírra, mikor a
tollat hozzáérintettem.
Azért az elnyomott szándék előbukkant megint. Évekkel később moziból jöttünk, vad perverzitások és meztelen szadizmus után. Nem igaz - lázadt bennem
a soha ki nem gondolt mesék írója
nem igaz, hogy ilyen az életünk. Valami
szépet kellene adni végre az embereknek. A szerelemről például. Annyi önkielégítés, marcangolás, ferde hajlam után
ki kellene találni egy szép szerelmes történetet. A szerelemben legalább - akárhogy irtják belőle - maradt még szépség.
Csak észre kell venni. Meg kell mutatni.
Nézzétek, ez a szerelem. Egy férfi és egy
nő egymásért... a világ ellen. Meg fogom
írni. Még holnap... megírom.
Aztán holnap lett. Egykori tanítványom keresett meg. Valamikor mindket-

ten azt hittük egymásról, hogy lesz belőlünk valami. Utolsó találkozásunk idején
egyetemista volt, tele népnevelő szenvedéllyel, életre szóló nagy elhatározásokkal. (...)
Nem csinál semmit. A központban
van. Nem sikerült. De egészen jól keres.
Sehol ennyit nem fizetnének. (...) Igen,
f é r j h e z m e n t . É s kell a p é n z . N a g y o n k e l l

a pénz. Ha jól összehúzzák magukat, öt
év alatt meglesz a társasház beugrója. A
férje mellékállást vállalt, esténként fusizik... Ő pedig nem hízik el. Ha az ember
sovány koszton van, az ülőmunka sem
hizlal annyira.
Valami szép történet a szerelemről.
Egy férfi és egy nő egymásért... A világ ellen? Egy férfi és egy nő a lakásért... Egymás ellen. Az a szép, ez meg az igaz. És
nincs bennem elég önfegyelem, hogy a
szép kedvéért az igazról lemondjak.
És mégis... Újra meg újra. Valami szépet kellene írni végre. Egy szép, nagy nekifeszülés történetét például. Az ember
elhatároz valamit, vállal egy ügyet, és végigviszi. Beleöregszik, belefárad, de
győz. És az öregséget meg a fáradtságot
is csak a győzelem után veszi észre. Igen,
vannak ilyen emberek. Hát miért nem
írunk róluk? Holnap megkeresem őket.
Aztán holnap lett. A vendéglői asztalok között félrészegen kódorgott régi ismerősöm. Egy botló lépésnél a székembe
kapaszkodott. Fordultam, hogy rendre
utasítsam.
- Te vagy az? - örültem a találkozásnak. - Régen láttalak.
- Hát most láthatsz - a részegek bamba arckifejezésével nevetett rám. - Nem
vagyok valami fényes látvány.
- Névnap vagy prémium?
- Egyik se. Ünneplem a leváltásomat.
(...)
- Hisz folyton dicsértek. Azt mondták,

remek munkaerő vagy. Szorgalmas, megbízható.
- Most van jobb.
Semmi közöm nem volt a dologhoz.
Mégis győzködni próbáltam. Az embernek elemi joga, hogy kiabáljon, ha rátaposnak. A biztos kudarc tudatában is kiabáljon. Semmi másért, csak az önérzete
védelmében. Hogy ne mondhassák rá,
hogy szétnyomták, mint egy bogarat. A
vállát rángatta. Minek ugrálni? Ezt az
ügyet úgyis elintézték már.
- Hát nem érted? Itt erről az ügyről
van szó, nem arról, hogy újra főnök legyél. Itt rólad van szó. Arról, hogy az ember mégse olyan, mint a hangya. Hordja
a morzsát ész nélkül, aztán jön valaki, ráteszi a cipője orrát és vége. Az ember legalább ricsajt csinál. Kérdez, indokol, lármázik, szóval, és észreveteti a létezését.
Érted?
Nem értette. Ingatta a fejét, részeg mosolygás lógott a száján, és nem értette.
Én pedig tudtam, hogy ezt kell megírni.
Hogyan törődik az ember kerék alatt, pocsolyák, cipők talpára ragadva, amíg tiltakozni se képes. Amíg eljut a száján lógó
üres mosolygásig, és nem akar semmit.
Lehet, hogy soha többet nem akar már
semmit.
Hova lett a szép nagy nekifeszülés históriája? Az ember, aki vállalt egy ügyet,
és végigviszi. Vannak ilyen emberek, biztosan vannak. Csakhogy olyan sokat kell
utánuk gyalogolni. Ebbe meg itt... belebotlottam.
Hát mit tegyek, ha a szépet úgy kellene kitalálni, a többi meg, a ronda, a torz,
a fájdalmas mindig itt van a kezem ügyében.
De azért valami szépet készülök írni
évek óta. Talán holnap mégiscsak hozzákezdek."
(1977. augusztus 7.)

KÜLFÖLDI ÚJSÁGÍRÓK. „A Budapestre akkreditált külföldi tudósítók
részére szervezett a Külügyminisztérium kétnapos Csongrád megyei
látogatást a hét végén. Szombaton és vasárnap huszonhat - a világ
legkülönbözőbb országainak hírközlő szerveit informáló - újságíró
tartózkodik megyénk területén. Ismerkednek szűkebb pátriánkkal,
hogy aztán a látottak és hallottak alapján képet adjanak lapjuknak,
rádió- és tv-állomásoknak hazánk e részéről. Hogy ez a kép minél reálisabb. színesebb lehessen, megyénk és Szeged város vezetői tegnap, szombaton a déli órákban a Tisza Szálló tükörtermében találkoztak a tudósítókkal. (...) Szombaton délután a külföldi tudósítók ellátogattak az algyői olajmezőre, majd az ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkot keresték fel. Ma, vasárnap Szentesre, az ottani Árpád Tsz-be tesznek kirándulást, majd Csongrádon megtekintik a Körös-torokban kiépülő üdülőterületet. Ellátogatnak a csongrádi mezőgazdasági szakmunkásképző intézetben is, vasárnap este pedig visszautaznak Budapestre. Megyei programjukra elkíséri a tudósítókat dr. Tamasi Mihály,
a megyei pártbizottság osztályvezetője is" (1976. szeptember 26.).
OLVASÓMOZGALOM. „Levél érkezett a HÓDIKÖT-ből minden pártalapszervezet címére Csongrád megyében. Sajátos mozgalomhoz
való csatlakozásra szólítja a kommunistákat. '...Területükön emeljék
10 százalékkal...' a folyóirat olvasók, előfizetők táborát, és '...érjék
el, hogy a párttagség 30 százaléka rendszeres előfizetője legyen a
pártfolyóiratoknak. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának méltó köszöntése újabb alkalom erre" - ezt írja Sugár
József, az akciót kezdeményező üzemi pártbizottság titkára. „(...)
Nemcsak azért értünk egyet a kezdeményezőkkel, mert az olvasás a
közművelődés része és különösen fontos, hogy a párt tagjai könyvet forgató, újságokat, folyóiratokat olvasó emberek legyenek. (...)
Hogyan akarjuk mi formálni azt a sokat emlegetett új típusú, szocialista embert, ha esetleg rólunk is jogosan mondják, hogy a régi módi emberhez hasonlítunk? Ahhoz a személyhez, aki például arról volt
nevezetes, hogy nem írt és nem olvasott. (...) Ma már - úgyszólván
- tömegjelenség az olvasás" (1977. szeptember 30.).
ÚJSÁGÍRÓ-STÚDIÓ. „Tegnap, szerda délután tartották meg a szegedi
újságíró-stúdió 1978-79-es évfolyamának zárófoglalkozását. (...) A
tanfolyam hallgatóit Gazdagh István, a Délmagyarország főmunkatársa, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége megyei csoportjának nevében köszöntötte, majd Rácz Lajos, a Csongrád Megyei Hírlap főszer
kesztője, a MUOSZ elnökségének tagja mondott beszédet. (...) Arra
biztatta a végzett hallgatókat, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel a
megyében megjelenő napilapok, üzemi lapok híradásait, és tudósítsák
azokat érdeklődésre számot tartó eseményekről" (1979. május 10.).
70 ÉVES LAP. „Az 1910. május 22-én született Délmagyarország létének első pillanatában érett ésszel, felnőtt beszélni tudással lépeti
be Szeged város világába, ahol napilaptestvérei, az 51 éves Szegedi
Híradó élt, a 32 éves Szegedi Napló virult, a 10 éves Szegedi Friss
Újság harsonázott, a 8. életévében topogó Szeged és Videke trombi
Iázott, az egyéves Friss Hírek gögicsélt. így a Délmagyarország volt
a város hatodik (...) lapgyermeke" (1980. május 13 ).
SAJTÓNAP. „A Vörös Újság megjelenésének napján, december 7-én.
tegnap Szegeden is megemlékeztünk a magyar sajtó napjáról. Az újságírókluhban pártmunkások, lapterjesztők, nyomdászok voltak a vendége
ink, eljött dr. Koncz János, a megyei pártbizottság titkára, Torok József, a
városi pártbizottság első titkára és Bányainé dr. Birkás Mária, a városi
tanács elnökhelyettese is. A sajtó szerepéről, a kommunista újságírás
felelősségéről Sz, Simon István, a Délmagyarország főszerkesztő-helyet
tese beszélt. Kovács László, a Csongrád megyei lapkiadó vállalat igazga
tója azoknak a kollégáknak a nevét olvasta föl, akik november 7 e, illet
ve a sajtó napja alkalmából részesültek kitüntetésben, elismerésben.
Morvay Sándor, a Délmagyarország szerkesztője, az MHSZ Kiváló Mun
káért Érem ezüst fokozatát kapta (...)" (1981. december 8 ).
A NYILVÁNOSSÁGRÓL. „Fórum a nyilvánosság(híány)ról" tudósítás „a JATE auditórium maximumában lezajlott" találkozóról, ahol a
helyi sajtó hat képviselője Bátyi Zoltán. Várkonyi Balázs, Domon
kos László. Sulyok Erzsébet, Dlusztus Imre. Tanács István összegezi álláspontját". „Nem az a kérdés, kie lesz a pártiskola, hanem
az, hogy a társadalom e nagy tudattalan tömegét ki világosítja (öl. S
ehhez kellenek az érvek, az együttműködési készség, tolerancia"
(1989. február 13.)
LAPPIAC. „Szegedi Postaigazgatóság: míg 1988 júliusában a Nép
szabadságnak 62 ezer 824, addig a Délmagyarországnak 59 ezer
973 előfizetője volt, ami 1989 júliusara az országos terjesztésű lap
esetében 34 ezer 174 re olvadt, a Tisza parti újság esetében pedig
49 ezer 97 re" (1989. augusztus 17 ).
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HETILAP. „Majdnem öt hónapig volt hetilapja Szegednek." A „város
felsőoktatási intézményeinek 27 esztendős" lapja városi hetilappá
fejlődött, de a hetilap Szegedi Egyetem elhalt - pénzhiány miatt
(1990. február 13.).
RÁDIÓ. „Pesten szól a rádió, Szegeden azonban még nem működik
magánrádió, de 1990. június 29-től július 28-ig - az ipari vásár ideje alatt - már működött, s felélesztésére több kísérlet is történt '91
folyamán" - mondja „Tóth András, a Telekom Kft. ügyvezető igazgatója, az egykori Vásár Rádió gazdája" (1992. február 4.).
A DÉL SPORTJA. „Tisztelt Olvasónk! Egy régi sportlap újjáélesztett első számát tartja kézben. A Dél Sportja mostantól minden hétfőn megjelenik a Délmagyarország és a 'kék' Délvilág mellékleteként. Célját,
reméljük, eléri. Hiszen a sport fontos nekünk" (1992. március 9.).
EU-KAPU. „A megoldás: Európa-kapu" címmel mellékletet indít a
Délmagyarország Kft., mert „a professzionális (politikai, törvényhozói, jogi stb.) rendszerek működése előtt szükséges tisztáznunk a
diplomáciai alapkövetelményt: Brüsszelben kell képviselnünk Budapestet, nem pedig hagyni Brüsszel korlátlan érvényesülését Budapesten" (1997. január 31.).
FALIÚJSÁG. „A szegedi Tabán Általános Iskola emeleti faliújságát
néhány napja a 7/b osztály tanulói szerkesztik. A diákok rendszeresen szemlézik a Délmagyarországot, az általuk legérdekesebbnek
ítélt cikkeket kivágják a lapból, felragasztják a faliújságra, hogy a
többiek is elolvashassák" (1998. április 21.).
HÍRLEVÉL. Június hatodikától mindennap más és más, hetente megjelenő mellékletet találnak lapjainkban az olvasók. Marad A Dél
Sportja és az Egy százalék, Napos Oldal névvel megújul a szombati
kulturális magazin, indul a nőknek szóló Sziluett, a fiataloknak a Tisza-party, az otthon melléklet lesz a Családi kör, az egészségé az Ép
testben (2001. május 19.).
HIRDETÉS. „Napilapjainkban megjelent hirdetését Csongrád megyében minden második ember olvasni fogja! 195 000* olvasó naponta! A Délmagyarország Kft. hirdetési tanácsadói készséggel állnak
rendelkezésre. (...) 'Forrás: Szonda Ipsos 2000. IV. negyedév. Ez
nem becsült adat, ez tény!" (2001. április 5.).
VONATON A DÉLMAGYAR. „Regelente nem kell sorban állni a Szegedről 6.25-kor induló intecity utasainak a Délmagyarországért. A
napilapot ezentúl hétfőtől szombatig megtalálják az első osztályú
kocsi ülésein" (2002. július 2.).

Másfél milliárd forintos beruházással új sajtóházat avattunk 2006. május 11-én a Szabadkai út 20. szám alatt. A 3500 négyzetméteres saj-

tópalota a huszonegyedik század követelményeinek megfelelő környezetet, technikai hátteret nyújt a napilapok, a Délmagyarország és a Délvilág
szerkesztőségeinek, a kiadónak, 2008-tól pedig a nyomdának is. Az ünnepségen Jonathan Harmsworth (jobbról), a tulajdonos Daily Mail médiabirodalom elnöke kijelentette: a lap eddigi fejlődése adott bizalmat a további befektetésekhez; ezt a bizalmat köszönte meg Szammer István, a Lapcom
Kft. ügyvezető igazgatója, FOTÓ: KARNOK CSABA

Sz. Simon István: Szösszenet

SZÜLINAP. „A Délmagyarország 95. születésnapját együtt ünnepeltük meg olvasóinkkal. Két napig állt a bál Szegeden. Előbb egy feledhetetlen koncertet szerveztünk május 14-én Zoránnal a sport
csarnokban, ahol négyezren énekeltünk együtt a Szép holnapról,

„Jószerével ennyi maradt a hajdan volt
szegedi literátus újságírásból, ez a negyvensornyi, itt hátul, a kalickában. Itt még
lehet kicsit lelkizni, sóhajtozni, mosolyogni, pár könnyet elmorzsolni és emlékezni. Kis fölvillanó üveggyöngy az infótengerben. Két trolimegálló az egész. Éppen csak megpattan egy cincogó kis húr
az olvasóban meg a szerzőben, s már el is
halkul. Én szösszenetnek hívom. Máskor
tücsökzenének. Hangulat az egész. Egy
rendezett mázú bögréről, visszeres lábú
öregasszonyokról, kóbor ebekről, kis fájdalmakról, apró örömökről. Mégis azt veszem észre: az Olvasó szereti. Itt csöppet
megpihen. A csecsenföldi vérengzésekről, Koszovóról, túszejtésekről, robbanásokról, politikai acsarkodásról, korrupcióról, maffiabűnözésről szóló hírek az
első oldalon - itt meg egy kis halk mese.
Miért is vetemedek arra, hogy most
erről kanyarítsak egy strófát? Mert most
a DM-nek épp egy kis ünnepe van. Születésnapja. Kilencvenéves. S ebben az

ívben annyiszor átalakult, részben korok szeszélye, részben szerkesztők gusztusa szerint, ám ez a traktusa dacol az
idővel és a fordulatokkal. Éppen harminckét esztendeje ácsorog itt, ugyanazon a helyen, s ugyanabban a tipográfiai köntösben. Nekem pedig különösen
kedves, mert a magam véleménye volt a
meghonosítása, de olyan-olyan régen,
hogy már tízezerfelé számolhatnánk a
megjelenését. Ebben pedig már benne
van az egész világ, Szegednek teljes magánélete és közérzete. Az öreg pincér,
akit Propeller úrnak hívtak, a grízzel
festő piktor, a baritonista, kisemberek
nagysága,
nagyfejűek
esendősége,
gasztronómiai szokásaink, kiskerti kalandjaink, a pisilés rítusa, a piaci ténfergések, utazási viszontagságok, lókötők,
angyalcsinálók, pedigrés elvtársak, újgazdagok, kedves tanító nénik, rosszlányok meg Brukkelklein Rezsőné - mind
ott vagyunk, névtelenül, de nagyjából
beazonosíthatóan.

március 27.: Főszerkesztő

gunk gondoskodtunk, színpadunkon fellépett Csonka András, a Fiesta együttes és Zséda. Meghívtuk olvasóinkat egy 1500 személyes
nagy szülinapi tortalakomára is. A Délmagyarország születésnapi
buliján együtt volt a lappal és az olvasókkal Szeged két leghíresebb
embere, Gregor József és Lékó Péter is" (2005. május 17.)

Dlusztus Imre. 1991. szep-

tember 22.: A Délmagyarország saját, Kálvária sugárúti
nyomdájában kezdi nyomni az
újságot. 1999. szeptember 1.:
Új gép érkezik a nyomdába.
2000. december 16.: Őrfi Ferenc megbízott főszerkesztő.
2001. január 5.: Szetey András a főszerkesztő. 2008. október: A fölépült, Szabadkai
út 20. szám alatti új sajtóház
földszintjére költözött be a
nyomda. 2010. március 15.:
Szetey András távozik a Délmagyarország éléről, a szerkesztőség munkáját Sulyok Erzsébet főszerkesztő-helyettes
irányítja.

TAPPANCS, „lapunk is szerepet vállalt abban a sikertörténetben,
mely a Tappancs elmúlt kilencszáz napjához kötődik. Elsőként támogattuk az akkor még csak tervezett állatmenhely megépítését, majd
a telep megnyitása után nem sokkal örökbe fogadtunk egy gazdátlan ebet, mely azóta is nyomdánkai őrzi. Folyamatos és rendszeres
támogatásban részesítjük a mai napig a lelkes állatvédőket, akik Immár az ezredik gazdára lelt kutyával is bizonyítják: nemcsak beszélnek. tesznek is azért, hogy a jobb sorsra érdemes állatok méltó
körülmenyek kozé kerülhessenek" (2006. február 28.).
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Most pedig már abba kell hagyni, mert
betelt a méret, márpedig sajtóelméleti tanulmányaim és privát meggyőződésem
szerint aki nyilvános fórumon vagy lapban túlbeszél valamit, egyéb aljasságokra is képes."
(2000. május 22.)

DM-KRONOLÓGIA: 1990.

majd másnap miénk volt az egész Klauzál tér. A programokról ma-

___

És itt mindig olyan emberszabásúak
vagyunk: esettek, gyámoltalanok, vagányok, szolidak, nagyképűek. Itt nem röstelljük az érzelmeinket, gyöngeségeink
is szórakoztatnak. Ide ritkán tör be a politika. Mégis részletesebb térkép az életünkről, mint száz statisztikai táblázat
vagy ugyanannyi programbeszéd. Volt
itt annyi, de annyi minden: konszolidáció, új mechanizmus, glasznoszty, létező
szocializmus, rendszer- és gengszterváltás, kárpótlás, több mint kormányváltás
- az állandóság valahol mégis itt van:
embervoltunkban,
emberminőségünkben. S minthogy ez a rovat erről szól, talán elbotorkál vele a DM is, akár a centenáriumáig.

A Délmagyarország 80. születésnapján Somogyi Károlyné fotóriporter (balról) kitüntetést kapott.
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SAJÁT OTTHONÁBAN A DÉLMAGYARORSZÁG - LAPINDÍTÓTÓL LAPZÁRTÁIG

Sajtóházi capriccio
A tulajdonosi bizalomnak köszönhetően a Lapcom Kft. 20052006-ban új, modern sajtóházat épített Szegeden, a Horgosi úton.
Az alapkőletételnél jelen volt a miniszterelnök is, a ház avatásánál
pedig az országgyűlés elnöke. A 3500 négyzetméteres épületben a
szerkesztőség és a kiadó mellett helyet kapott a nyomdacsarnok is,
ahol két évvel később, újabb beruházás eredményeként nyomdát
avattunk. Története során először a Délmagyarország saját otthonba költözhetett. Ettől kezdve már „csak" annyi a dolgunk, hogy jó
újságokat készítsünk nap mint nap, mindig mást.
SZEGED

ŐRFI FERENC
Képzeletben körüljárva a Sajtóházat, ha valaki szemből, a Szabadkai út felől tekint az épületre, könnyen felfedezheti a ház
üvegpanorámás „nappaliját" a
felső szinten, amelyet balra a
kiadó, jobbra a szerkesztőség
dolgozói foglalnak el. Alul a recepció, a büfé és ebédlő kandikál ki a fal síkjából. Ha hátulról,
a jégpálya mögül közelítünk a
házhoz, a nyomda hatalmas
épületdoboza áll, mint a cövek,

ország 2006-ban. 100 éve azzal büszkélkedtek kollégáink,
hogy két telefonállomása is
van a szerkesztőségnek (amiből az egyik ráadásul interurbán!), ami „rekordot képez a
vidéken, amelynek egyes kisebb szerkesztőségeiben
egy
telefon sincs". Ehhez képest
most minden újságírónak dukál vonalas és mobiltelefon
is. És micsoda csengőhangok!
100 éve az első napi eufórikus hangulatban már azon
humorizáltak a redakció vidám legényei, hogy első deko-

lyeségek, levezető lazítások.
Dekorációs lehetőségek tekintetében a sportrovat áll a legjobban, egyrészt mert trófeájuk több van, mint Janics Natasának
és Vajda
Attilának
együttvéve, másrészt relikviáik maguktól is megállnak a kisszekrények tetején, ragasztózás nélkül is. Egy Milan-mez
vagy Charlton-sál meg még védi is a szék támláját.

IDE NEKEM A CÍMLAPOT! A Dél-

magyarország újságírói 100
éve délután 3-ra jártak be a
szerkesztőségbe, és este 11-re
érték el az „üzemi" fordulatszámot, ma a többség „hajnal i " fél 9-re jár, és 4 óra felé izzik a levegő leghevesebben a
redakcióban — a lapzárták
ideje között nincs érdemi különbség.
A Délmagyarország első számában már ízelítőt adnak a kol-

Lapindító értekezlet. Sulyok Erzsébet főszerkesztő-helyettes osztja a lapot...
a szó szoros és átvitt értelmében is nekivetve „hátát" a szerkesztőségnek és a kiadónak.
HÁZTŰZNÉZŐBEN. Belépve a
házba lépcsőzzünk fel (illetlenség lenne egy szintet liftezni) abba a bizonyos „nappaliba", ahol mindig sikerül ámulatba ejteni a gyanútlan látogatót: hiszen sokan csak az
amerikai filmekben láttak először ekkora és ilyen típusú,
egy légterű irodát (desk),
amelybe az kiadó és a szerkesztőség szőröstül-bőröstül
belefér. Jó, a főnököknek vannak külön irodái, de csak kicsik és üvegből.
Még mielőtt azonban bárki
falanszteri jeleneteket kezdene elképzelni rólunk, gyorsan
árnyaljuk a képet. A lépcsőfeljáró a lifttel, átriummal eleve
osztja a teret, a belsőépítészek
a munkaállomásokat négyes
bokrokba
csoportosították,
szemöldök magasságig asztali
paravánokkal teremtve némi
intimitást az összeültetett kollégáknak. A tereket mellmagasságú rakodószekrényekkel
tagolták, amelyek állványként
is szolgálnak a cserepes virágoknak. A vadonatúj épületben vadonatúj bútorok és vadonatúj számítógépek, irodai
berendezések fogadják a dolgozókat.
A BERENDEZÉS MARAD! „Sehol
vidéken ilyen nagy és modernül berendezett
szerkesztőség
nem található" - írta a Délmagyarország
első
száma
1910-ben. „íme a mi 21. századunk: szerkesztőségben, kiadóban, nyomdában" - jelentette ugyancsak a Délmagyar-

„szimpátikus"
telefonálók.
Kérdezze csak meg valaki a
csörögös lányokat...

légák a korabeli szerkesztőségi
életről:
munka itt 3 órakor
kezdődik, de tetőpontját csak éjjel 11 órakor éri, amikor az ernyős villanylámpák alatt gyors
iramban szántja a toll a fehér
papirost, amikor a mettőr minden öt percben kéziratért zaklat,
amikor folyton csilingel a pesti
telefon, amikor rohamosan közeledik a lapzárás ideje, és a kutyanyelvek megelevenedve rohannak le a szedőszekrényhez,
hogy innen hű másolatuk a rotációsba kerüljön, onnan pedig a
hajnali órákban ki egész Délmagyarországba."

Mivel fal vagy nincs, vagy
üveg, nem könnyű kidekorálni
(értsd:
összetacepaózni)
a

A mai Délmagyarországnál
fél 9-kor indul útjára a gyönyör,
a szerkesztőség frontharcosai,

rációként hamarosan k i kell
szögezniük
a
táblácskát,
hogy: „A szíves
marasztalást
ne tessék komolyan venni". Ez
persze attól is függ, hogy milyen mértékben lepik el termeinket a nem „szimpátikus"
látogatók - tették hozzá.
Nincs új a nap alatt, a mai
szerkesztőségben mi is elsütöttünk már néhány poént arról, mit kéne bemondania a
készüléknek, amikor bennünket

is

megtalálnak

a

nem

Házigazdák. Vivian Baring. a brit anyacég ANIM csoportjának elnöke és Köti Zoltán, a Délmagyarország
Kiadó igazgatója.
újságírók is próbálják átsegíteni egymást ezeken a többnyire
nem könnyű perceken. (Ugyanebben az időben a délvilágos
rovatvezető a vidéki tudósítókkal „osztozik".) Igyekezniük
kell, mert 9 órakor, ha lehet,
még nagyobb „vámvizsgálat",
a lapindító értekezlet veszi kezdetét, ahol a másnapi újsággal
kapcsolatban mindennek el
kell dőlnie. Felvonul a szerkesztőség teljes hadvezetése,
mindenki ott van, aki a másnapi újság elkészítésében számít:
rovatvezetők
(információs,
sport, fotó, mellékletek), napi
szerkesztők - a tervezést a főszerkesztő-helyettes irányítja.
Először a rovatvezetők „vallanak", ki mit ad a másnapi lapba. Ez a társaság még többet
kérdez, beleszól, javasol, súlyoz, mérlegel, miből mit és hogyan lehetne még többet kihozni, vagy éppen ejteni egy reménytelenül gyenge ötletet. Régi hagyomány, a rovatvezetők
szeretik csigázni a kedélyeket,
sohasem az adukkal jönnek elő
először, hanem a többnyire
reszlinek számító eseményekkel, sajtótájékoztatókkal, amelyekből a legritkább esetben verekszi ki magát valami az első
oldalra. Megvárják, míg „a címlapon még mindig semmi
nincs" rémálma elkezdi gyötörni az ovális asztal lovagjait, akkor jönnek elő a farbávai. Vagy
nem jönnek. Bizony, gyakran
hozza úgy az élet, hogy nem
hoz semmit. Ráadásul az újságíróknak is lehetnek nehéz napjai - vannak is. Mint ahogy a
szerkesztőség egészének is. Egy
uborkaszezont átvészelni roszszabb, mint a H1N1 influenzát
lábon kihordani. Hogy mi van
ilyenkor? Vajúdnak a hegyek,

és egeret szülnek.

TRÓNSZÉKEN A SZERKESZTŐ -

NEWSROOM. Magyarosan hírszoba vagy hírterem. Egyébként se nem szoba, se nem te-

kek itt nyerik el végső megjelenési formájukat, itt „ v a r r j a "
egybe a szerkesztő az oldalakat, ide zúgnak be lapzárta
előtt az utolsó hírek, innen
indulnak nyomdába a végleges újságoldalak.
Az angolszász szakirodalom
gyakran nevezi a szerkesztőket
kapuőröknek, akiknek a sztorik, hírek, információk sokaságából jól kell tudni választani,
súlyozni, szelektálni, nemcsak
a lapon, de az oldalakon belül
is. Ehhez elengedhetetlen a
fontosság érzékelésének képessége. Illik elkapniuk a többszörös szűrőkön is átjövő pontatlanságokat, nagyságrendi tévedéseket, helytelen következtetéseket, egyensúlytalanságokat
is. Nem véletlen, hogy a tapasztalt újságírókból lesznek a legjobb szerkesztők. Kezeik alatt
oldalba rendeződnek a cikkek,
átalakulhat
címrendszerük,
változhat terjedelmük, ami extrém esetben a „csonkolásos
balesetig" is elmehet. Persze
azt tartják a szakmában, a jó
szerkesztő szikével dolgozik és

szerkesztőséget. így néhány
kóbor firkát, kompromittáló
fotót leszámítva inkább a modern információs technológia
segítségével terjednek poénok,
sutkák, mulatságos és malac ságos üzenetek, könnyebb és
fárasztóbb képes-szöveges hü-

az információs rovat tagjai
munkamegbeszélésre gyűlnek
az üvegkalitkába (kistárgyalóba). Kezdődik a „vámvizsgálat", elő vele, kinek mije van,
mit ad a holnapi újságba. A rovatvezető jegyzetel, kérdez,
ráncolja a homlokát, maguk az

rem, newsnak viszont elég
nyúz. Nem az összetolt asztalok az érdekesek, hanem ami
körülötte történik. Napi szerkesztők, képszerkesztő, ügyeletes újságíró - itt már mindenki a megálmodott lap beteljesítésén dolgozik, a cik-

A newsroom munkaideje
lapzártáig tart, ami bármikor
lehet, ha semmi különös nem
történik - és még BL-meccs
sincs - , 10-11-ig. Az országgyűlési választások éjszakája éjjel 1
óráig tartott, de - büszkék is vagyunk rá - a Délmagyarországban minden eredményt megtalálhattak olvasóink.
A newsroom társaságának
tagja az online szerkesztő is,
aki az írott sajtó 24 órás reakcióidejét akár percekre csök-

Újszászi Ilona és Hollósi Zsolt egy „bokorban" - nagyon dolgoznak.
nem bárddal, mint egy mészáros. Azt is mondják, a szerkesztő olyan ember, aki tudja, mit
akar, de néha nem tudja, mi az.
A newsroom körül délután
kezd forrósodni a levegő, a
szerkesztő ekkor már egyre
több konkrétumot szeretne látni a lapból, az újságíró meg
még időt kér, a délelőtti lapindító értekezletnél szűkebb körű
4 órás munkamegbeszélésen
viszont már illik tudni, hányadán is állunk a tervezett cikkekkel és oldalakkal. A képszerkesztő meg a fotósokat hajtja,
hiszen joggal szeretné már látni
- a címlapon különösen - ,
hogy mit és mekkora erővel tu-

Szerethető formában

Féléjszakai csendélet a newsroomban. Garai Szakács László, Hegedűs Szabolcs és Gonda Zsuzsanna tartja
még a frontot.

dunk megjeleníteni képileg.
Jóllehet számítógépen készül
az újság, a szerkesztő előtt papíron is megjelennek a készülő
oldalak, amelyek kétszer-háromszor is megjárják a korrektorokat (a javításokat is ellenőrzik), akik nemcsak az egyszer
már elolvasott cikkek oldalba
tördelt változatait ellenőrzik, a
lap stíluskönyvének megfelelő
szabályokra is figyelnek. A
többször átolvasott, kijavított,
véglegesített oldalakat aztán a
szerkesztők a közös informatikai rendszeren keresztül átküldik a nyomdába.

kentve, azonnal hírt ad legfontosabb eseményekről, amelyekről aztán a nyomtatott újság
másnap bővebben is beszámol.
NAP MINT NAP. A napilap
olyan, mint a magas Déva vára, amit felépítünk estére, leomlik reggelre... Híreink, információink jó ha egy napig élnek, alig tovább, mint a Tiszán
a kérészek. Aztán másnap
minden kezdődik elölről. Mindennap tiszta lappal, kevésbé
emelkedett
megfogalmazásban: a nulláról indulunk - a
másnapi újságból gyakorlatilag minden oldal üres. Innen
szép felállni! - nap mint nap.

Informatikában nincs mit összehasonlítani 1910 és 2010 között. Ak
kor tollal karcolták a kéziratpapírokat, ma már kézirat sincs, papír
sincs. Fájlok, digitális betűk, elektronikus mappák, elektronikus levelek, elektronikus laptükrök, elektronikus szemétkosarak vannak.
Az internet segítségével az asztalunkon hever az egész világ, szöveges információban, képben, filmben. És egy légtérben, egy newsroomban dolgozik velük az online szerkesztőség, az orrunk előtt jelenik meg elektronikus ikertestvérünk, a delmagyar.hu internetes újság. És mégis. A nyomdaillatú, nagy varázslat továbbra is papíron
érkezik a többség otthonába nap mint nap, a reggeli kávé mellé.
Érinthető, szerelhető, időnként földhöz is csapható, de mindenképpen emberléptékű formában. Reméljük, újabb száz évig!

y
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A korrektor előlép
Varga Veronika: - Amikor 7 évvel ezelőtt száznál is több korrektornak jelentkező közül rám
esett a főszerkesztő választása,
már az első percben közölte:
ezért a munkáért ne várjak dicséretet, nem fogok kapni. Igaza
lett. Amit az olvasó az újságban
lát, azt az újságírónak tulajdonítja, pedig abban sokszor a mi
munkánk is benne van. Korrektornak lenni igazi lelkiismeretes
háttérmunka. Az a hiba, amit kijavítunk, többé nem hiba, és
csak mi tudjuk, hogy valaha az
volt. Az olvasónak így nem kellett betűznie „nercharisnyát"
neccharisnya, vagy „papír reverendát" a papi reverenda he-

lyett. Figyelmetlenségből adódó
baki persze néha előfordul. így
került például hatalmas betűkkel a címlapra, hogy „hat órán át
álltak a vonaton", pedig: hat
órán át álltak a vonatok. Vagy:
ételosztáson jártunk a Dugonics
téren, de a címben „Életosztás a
Dugonics téren" maradt. Egy
kertészeti kisokosba pedig kálagumó helyett a viccesebb „kámagumó" került. Fájó hibaként
őrzöm, hogy Juhász Gyula Tápai
Krisztusát „Tápai Krisztinaként"
hagytuk. És az is emlékezetes
marad, hogy néhány éve véletlenül „november 31-én" jelent
meg a Délmagyarország. Aznap
szemlesütve jöttem dolgozni.

Munkában a korrektorok: Varga Veronika, Széli Katalin és Bartus Csilla.

A szakma dicserete
Szélpál László: - Középiskolásként minden reggel ügy indultam el otthonról, hogy átnéztem a Délmagyarországot.
Mint minden szegedinek, nekem is az ÚJSÁG volt a bibliám.
Naprakész voltam Szegedről,
annak politikájáról, kultúrájáról, köz-, de leginkább sportéletéről. Bagaméry Laci, Gyürki Ernő, Süli Józsi „szállította"
nekem a híreket, de akkor persze még álmomban sem gon-

doltam, hogy egyszer majd
ugyanezt teszem, vagy legalábbis megpróbálom. Hitelesen, józanul, szakértelemmel,
jóindulattal. Mint az elődök.
Ahogy négy gyermekemre, annak idején a sportpályán elért
eredményeimre, legalább anynyira büszke vagyok arra is,
hogy immár közel két évtizede
dolgozhatok a Délmagyarnál.
Az ország egyik legpatinásabb
vidéki napilapjánál.

Első
az olvasó
Nyemcsok Éva: - 1989 karácsonyán Romániából tudósítottam a szegedi városi diákújságot. A forradalom napjaiban éreztem meg az újságírás
ízét, s bár tudtam, nem leszek
haditudósító, az a néhány nap
egy életre elkötelezetté tett
későbbi hivatásom mellett.
Amikor tizenhét évvel ezelőtt
újságírónak szegődtem, úgy
hittem: ez a szakma szolgálat.
Történeteket
mesélhetünk
emberekről, akik sorsa ezáltal
jobbra fordul, a nyilvánosság
elé tárhatunk eseményeket,
okokat, összefüggéseket, gondolkodásra késztetünk, és ha
úgy hozza a sors, segítőtársakra lelhetünk egy jó cél, egy
jó ügy érdekében. S bár az újságírás sokat változott, én változatlanul hiszem azt, hogy a
kalocsai női börtönben férjgyilkos asszonyokkal beszélgetve ugyanúgy tudtam adni
valamit* az olvasónak, mint
akkor, amikor Üllésen, a falu
szélén felkerestük az orral festő, gyermekbénulásban szenvedő Sárközi Szabolcsot. Manapság emlékezeteset és maradandót alkotni nehéz, mert
a csapból is a hírek folynak,
naponta több tízezer betűt olvas el minden újságolvasó
ember, és a baleset, a tragédia, a gyilkosság sokszor kiszorítja a szívszorító emberi
történeteket. Az újságírónak
meg kell elégednie azzal,
hogy néhány óráig az emberek magukkal viszik a fejükben és a szívükben a papírra
vetett betűit. Jóllehet ez sovány vigasz, de én nem cserélném el semmiért.
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Továbbadni nehéz
Bereczky Diána: - Újságíró.
Ezt válaszoltam, amikor 14
évesen megkérdezték tőlem,
mi akarok lenni. Azóta eltelt
több mint ennyi idő, és ez lett
a hivatásom. Olyan ez, mint
valami kábítószer: aki egyszer
belekóstolt, „nem tud leállni"
róla. A lüktetésről, a rohanás-

ról, a telefonokról; és ami a
legfontosabb: az interjúalanyokról. Arról az érzésről,
amikor egy ember - akivel talán akkor találkozom vagy beszélek először - megnyílik
előttem.
Megtisztel
azzal,
hogy elmondja, amit az életéből, elveiből, gondolataiból

Éjszakai műszakban

A szerkesztő munkája a szakácséhoz hasonló: ki-

válogatja a hozzávalókat, amelyekből aztán elkészíti
a finomságot. A cikkekből, fotókból gyúrja össze az
újságoldalakat. Rajta múlik, egy-egy írás milyen címmel, milyen illusztrációval jelenik meg - s hogy milyen lesz a lap egésze. Másnap a hibákért is őt veszik
elő: kimaradt egy betű a címből, vagy összekeveredett két fotó. Éberség és tiszta fej - ez elengedhetetlen a munkához. Ugyanakkor a gyorsaság is számít, hiszen az újságot időben nyomdába kell küldeni.
A szerkesztő éjszakába nyúlóan dolgozik, amiért
azonban másnap kárpótolja, hogy kézbe veheti munkája nyomtatásban megjelent eredményét. (Képünk
előterében Hegedűs Szabolcs szerkesztő, mögötte jacob Gábor képszerkesztő.)

igazán fontosnak tart. E szakma szépsége - és nehézsége
- , hogy ezeket tovább tudjam
adni az olvasónak, hogy ő is
megismerje, megértse, átélje
őket. Ha csak egyszer sikerül,
és valaki csak egy cikkemre is
emlékszik, hetek múltán is,
már megérte.

Egymás mellett
R. Tóth Gábor: - Ha az újságíró telefonja már
korán reggel megcsörren, tudhatja: vagy bődületes szamárságot írt az aznapi lapba, vagy
olyan témát tálalt az olvasó elé, amellyel megmozgatta fantáziáját. E sorok írója mindkét
esetet megtapasztalta - szerencsére utóbbit
gyakrabban. Például egy elfelejtett, meg nem
épült kerékpárút vagy egy szegényekről szóló
írás kapcsán. Emlékeim szerint legtöbben annak az ukrán asszonynak akartak segíteni, akiről megjelent: hontalanná vált, egy erdőben lakik. Egy nap alatt több tucatnyian ajánlottak
neki menedéket, ingyen és bérmentve. Ezért
érdemes helyi napilapot írni! Egy országos újságban nagy a merítés: a 10 milliós sokaságban elvész az egyéni sors. Mi könnyebb helyzetben vagyunk: megmutathatjuk, kik élnek az
olvasó körül, a szomszédban, a másik utcában,
egy földúttal odébb. Az újságíró pedig bízik abban: a másik története tanulságul szolgál, erőt
ad, példát mutat. Hiszen egymás mellett élünk.
Lélegezzünk együtt a következő 100 évben is!

Q^esicíens
Teljeskörű építőipari szolgáltatást
nyújtunk Önnek.
Korszerű technológiákkal és minőségi
termékekkel váltjuk valóra, mindazt,
amit Ön megálmodott, tervezéstől a
kivitelezésig, a jövő fejlődését tartva
szem előtt.
Tevékenységeink során ügyfeleink
hosszútávú elégedettségére törekszünk.
Nagy hangsúlyt fektetünk az
energiaracionalizálásra tanácsadásaink
során, mivel ez lehet partnereink
számára az a megoldás, amely a
hatékonyságot és gazdaságosságot
biztosítja.
Kérdéseivel, ajánlatkéréssel, forduljon
kollégáinkhoz bizalommal!

Residens Kft.
SZÉKHELY:

6724 Szeged,
Damjanich u. 29
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MOBIL:

+36 20 800 3800

E-MAIL:

info@residens.hu

WEB:

www.residens.hu

Boldog születésnapot kívánunk
a 100 éves Délmagyarországnak!
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A nyilvánosság ereje Ismeretlen
Szögi Andrea: - Számomra 2002 decemberében bizonyították olvasóink: a nyüvánosságnak hihetetlen ereje van. Szerény körülmények
közt, lerobbant tanyán élő vásárhelyi nagycsaládról írtam - a házaspár befogadta a szomszédot, aki magára maradt kislányával. Megírtam a történetet, pár nap múlva olvasóinktól érkezett, többautónyi
adománnyal és három tévével leptük meg őket. Az egyik kisgyerek
átölelte a derekamat, így köszönte meg az ajándékot - a pillanatra
ma is tisztán emlékszem. Mint ahogy arra a 2009-es tavaszi napra is,
amikor a szívbeteg Dávidnak - miután bemutattuk lapunkban - a
vásárhelyi szociális
foglalkoztató
kétszáz dolgozója öszszedobta a rég vágyott bicikli árát, és
együtt mentünk a
boltba megvásárolni. Néhány héttel később jött az SMS: új
szívet kapott egy kislány
Budapesten.
Igen, Lara, akinek
sorsát a mai napig
követjük, és akinek
- szintén olvasóink
- hat hét alatt több
mint 1,2 millió forintot gyűjtöttek. Ilyenkor mindig azt érTörök Anita és Szögi Andrea. FOTÓ: VERÉB SIMON
zem: igen, megéri.

Nézőpontok és emberek
Farkas Judit: - Egy kutyákkal foglalkozó cikkemre érkezett
komment színvonalas ismeretterjesztésként értékelte az írást.
Míg egy másik a jól értesültek magabiztosságával szögezte le: a
cikk a megszólaló szakértőt reklámozza, és egyébként sem a
Délmagyarországnak készült. Ez volt az egyik alkalom, amikor
elgondolkodtam rajta, hányféle szemszögből nézhetnek az emberek egy cikket, eseményt, hírességet, az időjárást, a tőzsdei
árfolyamokat, a politikát - gyakorlatilag szinte mindent. Van,
aki a lehullott virágok aranyló sávjára emlékszik a japánakáccal kapcsolatban - és van, aki a hanyatt esésre, mert irdatlanul
csúszik a termése a járdán, amint kicsit megázik.
Egy újságíró annyiféle nézőpontból tekinthet a világra,
ahányféle emberrel a munkája összehozza - az már csak rajta
múlik, kellően kíváncsi és nyitott-e. Másodlagos, melyikkel ért
egyet, melyiktől futna ki a világból: de látja és láttathatja,
mennyire sokfélék vagyunk.

ismerősök

Mégis
érdemes?

Korom András: - A véletlenek sorozata repített a pályára, tett hivatásos tollforgatóvá még 1986-ban. Megismerkedtem a világ talán legváltozatosabb
és
legnehezebb
szakmájával, amelynek művelése közben szót kell értenem az egyszerű emberrel
éppúgy, ahogy a miniszterrel
vagy épp egy főherceggel.
Munkám eredménye azonnal
látható, s azt értő kritikusok:
olvasóink ítélik meg nap mint
nap. „Magát jól megtermett,
erős embernek gondoltam a
cikkei alapján. Tévedtem,
nem is olyan magas..." - csodálkozott nemrégiben egy riportalanyom. És annál különb kritika nem érhet, mint
amikor ismeretlenek azzal köszönnek: „Bár sosem találkoztunk, mégis ismernek - a
lapon keresztül".

Szabó Imre: - Elgondolkodom
olykor, mennyi haszna, értelme
van annak, amit csinálok. A
tegnapi újságot már senki sem
olvassa, és vajon ki emlékszik
bármelyik cikkemre másnap,
harmadnap? Nemrégiben egy
baleset tanulságairól írtam, kitérve arra is, mennyire fontos a
körültekintő közlekedés, a szabályok ismerete, betartása. Egy
barátom pár nappal később
megállított az utcán, és elmondta, hogy miután elolvasta
a cikkemet, elbeszélgetett róla
a gyerekeivel. Aznap este a játék és a mese is a közlekedésről
szólt, az apróságoknak pedig
olyannyira tetszett mindez,
hogy azóta is emlegetik. Például olyankor, ha zebrához érnek,
és megállnak körbenézni. Ő
megköszönte a cikket, én pedig
neki azt, hogy elmesélte a történetet. Talán mégis érdemes.

A munkám a hobbim
Gyúrós István: - Szerencsés vagyok, hogy a munkám a hobbim
is egyben - olvastam egyszer kedvenc futballistámtól egy interjúban. Ugyanez jut eszembe nekem is minden reggel, amikor dolgozni megyek. Mert micsoda kiváltság az, hogy az ember sportújságíróként ott lehet a legnagyobb meccseken, sikereknél és kudarcoknál egyaránt, ráadásul fizetnek is neki érte! Beszélhet a világ legjobbjaival, olyan klasszisokkal, akiket néhány évvel korábban még csak a tévében csodált. Olyanokkal, akiknek a posztere
kint volt a szobája falán. Olyanokkal, akiknek egy autogramjáért
képes volt órákat szobrozni a versenyek, meccsek után. És olyanok köszönnek neki előre, akikre korábban ráköszönni sem mert,
annyira tisztelte őket. Szép szakma a miénk! Szerencsés vagyok.

Húsz és száz

Gyorskör Csernobilban

Imre Péter: - Édesapám, Imre László a Délmagyarország sportrovatánál külsőzött. Gyakran elkísértem meccsekre, a Sajtóházba megyei I. és II. osztályú focimeccsek tudósításait gyűjteni.
Megtetszett, ő biztatott. Első dolgozataim 1990-ben a Délvilágban jelentek meg - a DM-hez 1996 februárjában kerültem - , s a
korábbi délmagyaros sportfőnök, Bagaméry László, később Süli
József is terelgetett, irányítgatott. A pályán ragadtam. Idén vagyok „20 éves", a lap 100, mégis úgy érzem, kettőnk közül a DM a
fiatalabb. Mégis - szeretem. Mert csakis így, ennek a hivatásnak
hála találkozhattam például Egerszegi Krisztinával, Kovács „Kokó" Istvánnal, emberi sorsokkal, megható történetekkel. Szurkoltam, vigasztaltam, sírtam, nevettem. Több lettem. Annyi mindent átéltem, úgy érzem: magam is 100 éves vagyok. És furcsa,
de igaz: egy legenda része. Minden eddigi olvasóval együtt.

Kovács András: - Az ötödét együtt lélegeztem újságíróként a
most 100 éves Délmagyarországgal, s ez idő alatt történik néhány
leg. Az enyém éppen fotós, és még 1991 augusztusából való. Ukrajnai riportutamon a Somogyiné Magdikától kölcsönkért fekete-fehér filmes géppel Csernobilban körbefényképeztem a szarkofág alatti erőművet, a halott várost, Pripjátyot, és még sok mindent, ami egy négyórás körútba belefért. Úgy alakult, hogy a szűk
muníció utolsó tekercsére jutott a legizgalmasabb néhány téma,
ám ezeket sikerült egyetlen, a legelső képkockára fotóznom. Beláttam, mégiscsak szakma ez, s levert a víz, mint ahogy útitársamat, a tanárképző orosz szakos oktatóját, Tóth Szergejt is, ám Szását nem. Negyvenszemélyes busszal vitt körbe kettőnket, mondta, hogy ez nem probléma, és csináltunk egy fotóra koncentrált,
másfél órás ismétlést. A Forma-l-ben valami hasonló lehet a
gyorskör, s ezt valószínűleg azóta sem csinálta utánunk egyetlen
újságíró-fotós sem Csernobilban. Minden rendben lett, Kálvária
sugárúti nyomdagépünk beüzemeléséhez ebből a fotóanyagból,
valamint az írásokból készült az első 8 oldalas próbamelléklet.

A Délvilág csapata. FOTÓ: KARNOK CSABA
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lugusztus 29-ig):
irnap: 8.00 - 20.00,
)K - SZOMBAT: 8.00 - 22.00.
Téli időszak
(augusztus 30-tól május 28-ig):
Hétfő - Szerda, Vasárnap: 9.00 - 19.00,
CSÜTÖRTÖK - SZOMBAT: 9.00 - 22.00.
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Foglalkozásom a kíváncsiság
Dombai Tünde: - Ki ne szeretne a helyemben lenni, amikor a Dóm
téri zenélő órába vagy a Reök-palota üvegtetejére mászhatok fel
megmutatni az olvasóknak, milyen. Az olyan rendkívüli találkozásokat pedig még ennél is jobban élvezem, amelyek nap mint nap
csak újságírónak adatnak meg. Tegnap például a miniszterelnök
feleségével beszélgethettem, ma az Anna-kút Annáját kerestem
meg, holnap a világhírű agykutatóval találkozom. Más miatt marad
emlékezetes, amikor az élelmiszer-hamisítókról vagy az elhanyagolt parlagfűtengerekről számolok be. Ezeknél mindig az jár az
eszemben, hogy olyan fontos közügyek, amelyek mellett nem mehetek el szó nélkül. És ugyanezért nem hagyhatom annyiban a kátyúproblémát és a műemlékvédelmet sem, hiszen nem kevesebbel,
mint a nyilvánosság erejével segíthetem a köz érdekének érvényesülését. A legtöbb, amit ezért kaphatok, egy köszönöm... Nem,
nem! Akkor vagyok igazán elégedett, ha valaki megjegyzi, hogy
már aláírás nélkül az írásaimra ismer.

Mindent túlélő
tollforgatók
Fekete Klára: - A
jó tollforgatók nem
törődtek mások véleményével, a maguk útját járták, a
maguk
igazságát
keresték.
Többek
között ez volt az
oka annak, hogy
1976-ban erre a pályára léptem. Egy
100 éves lap történetében
mindig
voltak ilyen tollforgató harcosok, meg olyanok is, akik egyszerűen csak szépen írtak, és szorgalmasan tudósítottak az eseményekről. Ha 100 év Délmagyarország-oldalait összeragasztanánk, hírek, tudósítások, glosszák, jegyzetek, publicisztikák,
riportok, interjúk sorjáznának végtelenül. Azt vennénk észre,
hogy ez a tonnányi papír mindent elbírt eddig, jót és rosszat, siralmasat és míveset, harmatgyöngét és értékeset. íródtak jelentéktelen sorok, de akadtak világot megmozgató írások is. Eközben igazi túlélővé és igazi kaméleonná vált az újságíró a 100 év
alatt. Ha megváltozott körülötte a világ, mindig alkalmazkodott
hozzá. Ahogy 20 éve letette a tollat és az Erika írógépet, s átült
a számítógéphez, úgy tanulja most azt a gyorsaságot, technikát
és stílust, amit a 21. század megkövetel tőle.

Egy életen át játszani

A papírra vetett
szavak hatalma
Kancsár Tímea: - Három és fél
évvel ezelőtt, amikor először beléptem a szerkesztőségbe, elhatároztam: újságírót faragok magamból. Ez a szakma rengeteg
energiát ad akkor is, amikor a
Szeged környéki tanyavilág
rossz szociális helyzetben élő
embereivel beszélgetek, és akkor is, amikor régen magasztalt
hírességeket ismerek meg. Bodrogi Gyula hangja élőben is
olyan varázslatosan csengett,
mint gyermekkoromban, amikor hallgattam a Süsü, a sárkányt. Minden ember és sors
másért érdekes. Soha nem felejtem el, amikor egy nap felhívott
telefonon egy fiatal nő. Egy öngyilkossággal foglalkozó cikkünkre reagált. El akarta mondani, hogy bármilyen elkeseredett is valaki, soha nem szabad
a halálra gondolni, mert az élet
fantasztikus. Ő már csak tudja:
sok évvel ezelőtt a hídról a Ti-

szába vetette magát. Hetekig
nem tudtam kiverni a fejemből.
Legutóbb egy televíziós műsorvezetővel a béranyaságról és az
örökbefogadásról diskuráltunk.
Elmondta, azért vállalja a médiában ilyen nyíltan az érzéseit,
mert nem lehet gyermeke, és
abban reménykedik, valaki
meghallja
„segélykiáltását":
kisbabára vágyik. Ismét szembesültem azzal, hogy az újságírás nagy felelősség, a papírra
vetett szavaknak hatalma van,
sokaknak „mentőöv" lehet. De
talán a kiszámíthatatlanság varázsa a legszebb a zsurnalisztalétben. Például amikor az első
vitorlásélményemről írtam, egy
hirtelen támadt vihar miatt
megfürdőztünk a fagyos, márciusi Tiszában. Gyermekkorom
óta úgy gondoltam, hogy az
egyik legizgalmasabb hivatás a
miénk, és az eltelt évek bebizonyították, nem tévedtem.

Családi kötődés

Süli Róbert: - 1976-ban, nem egészen hétévesen eldőlt a sorsom. Édesapámmal a Szeol-pályára mentem, mert interjút készített Gujdár Sándorral, a későbbi válogatott labdarúgókapussal. Tátott szájjal figyeltem, amint apa a kapufánál állva, edzés
közben beszélget a remek képességű hálóőrrel. Ezután évekig
arról álmodtam, hogy később én is ilyen neves sportolóval készíthessek interjút, sportújságíró váljon belőlem. Nap mint nap
bejártam a Délmagyarba, hallottam a régi telexgépek kopácsolását, az „endékás" írógépek zaját, éreztem a szerkesztéshez
használt ragasztók illatát, játszottam a fotólenyomatokkal. Az
álom később valóság lett, követtem édesapámat: 28 évesen bekerültem abba a csapatba, amelybe kicsiként mindig is vágytam. 1976-ban nem gondoltam volna, hogy 2007-ben éppen Gujdár Sándorral készítek majd interjút. Ez is megvalósult, csakúgy, mint az, hogy eljuthassak kedvenc csapatom - Charlton
Athletic - több meccsére, Londonba... Hálás vagyok a sorsnak:
milyen jó, hogy elkísértem apukámat arra az interjúra!

Mádi József: - ötévesen még
azt kérdeztem édesapámtól egy
televíziós meccs nézése közben, mikor lesz vége. Aztán kilencévesen heti háromszor már
edzésre jártam Ormándy János
tanár úrhoz a Textil-pályára.
Megszerettem a játékot. Hogy
ez hogy jön ide? Az idén százéves Délmagyarországgal a labdarúgás révén kerültem kap-.
csolatba. Már serdülős voltam
- tizennégy-tizenöt éves - ,
amikor a Szeol AK, aztán a Szeol-Délép SE, majd a Szeged SC
korosztályos kis csapatunk intézője, Belő Pál rendszeresen
leadta mérkőzéseink jegyző-

könyvét, valamint a gólszerzőket az újságnak. Sokszor benne
voltam, naná, hogy érdekelt.
Édesanyám ma is őrzi a kivágott cikkeket, nagyszerű emlékek. Immár tizenharmadik éve
vagyok a sportrovat tagja. Ezt is
a labdarúgásnak köszönhetem.
Az egykori főszerkesztő, Dlusztus Imre nézett rám először
mint játékosra, aztán mint emberre, majd mint munkatársra
- legalábbis így gondolom én.
És miután abbahagytam az aktív játékot, a szakma révén még
mindig a labdarúgás közelében
vagyok. Mert egy életen át kell
játszani.

Ostromban

Segesvári Csaba: - A 2006-os októberi tévészékház ostromát követően, 2007. március idusán sem csitultak a kedélyek. Budapesten, a Fidesz ünnepségén jártunk, a nagygyűlést követően lassan
elkezdett feloszlani a tömeg. Fél 8-kor kaptuk a hírt: újra összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel. Egész este az Andrássy úton fogócskáztunk a huligánokkal - néha a rendőrök mögött, néha két tűz között követtük az eseményeket. Amikor csapágygolyókkal lövöldöztek ránk, a fejünk mellett csapódtak a telefonfülke plexijébe a vasgolyók, már csak reménykedtünk: sértetlenül érünk haza.

Akármit nem, legfeljebb bármit
Gonda Zsuzsanna: - Mindenből lehet nyitóanyagot csinálni,
csak jól kell megírni - sok más
mellett ezt tanultam egy olyan
újságírótól, aki tényleg képes
mindent izgalmasan megírni.
Én nem vagyok. Nekem néha
írás közben megy el a kedvem,
amikor rájövök, hogy a sztori
mégsem annyira érdekes, mint
ahogy reméltem. Az „és ez kit
érdekel?" érzés a legrosszabb,
ami munka közben elönthet.
Szerencsére ritkán szokott.

Mert téma mégis mindig akad.
De azért az újságíró sem szimatol folyton sztori után. Nem boldog más nyomorától, és nem
azt nézi, kit hogyan lehet kihasználni. Nem kell tehát félni
tőlünk csak azért, mert a filmekben az van, hogy poén lerázni a riportert. Az ismerősök
körében olyan divatos beszólás
- „de ezt meg ne írd!" - is ez a
kategória. Nem írunk meg akármit. De bármilyen témának
örülünk.

fi fi
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a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara.

Az eseményhez f űzött reményeket így foglalták össze a korabeli újságírók:
„Szegedet központtá kell tenni, ahol összefut
az egész Délvidék kereskedelme és ipara"

Ezen törekvés megvalósításában

100 éve partnerünk a Délmagyarország.
Ezúton kívánunk boldog születésnapot!
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Máraihoz mérd magad! Mindent a címlapért! Száz év múlva

Őrfi Ferenc: - Bevallom, ebben a rendkívül ünnepélyes pillanatban - elvégre 100 év mégiscsak 100 évente egyszer
van - nekem is nagy a késztetésem, hogy felsorakoztassam
pályám negyedszázados skalpjait, nem teszem. Inkább valamennyi mostani és leendő kollégám okulására - megidézek valakit, egy példaképet a vitathatatlan klasszikusok
közül, akihez ha felnőni nem is, mérni bármelyikünk tudja
magát.
Márai Sándor szemeszterek sorát járta ki nyugati egyetemeken, de sehol nem volt maradása, mindig hiányérzete támadt,
mennie kellett. Húszéves volt, amikor pánikszerűen megfogalmazta magának, hogy a „muníciót" jobbára egyedül kell megtalálnia. Újságíró akart lenni, elemi ösztönnel! - éjjel néha felriadt, lement az utcára, nehogy lemaradjon valamiről. Nyakába
vette Európát, hogy megkeresse és megértse az élet titkát. Másnap már Dortmundban találjuk egy lebujban, ahol Ernő, a zongorista Bachot játszott a részeg vesztfáliai anyacsavarügynököknek.
Egy idő után Márai nevét már a német világlap, a Frankfurter Zeitung tárcarovatánál jegyezték, Thomas Mann-nal és
Stephan Zweiggel együtt. „Úgy írtam, ahogy egy fiatalember lélegzik, tele tüdővel, valamilyen barbár jókedvvel."

Garai Szakács László: - Számtalan esetben előfordul, hogy
hiába tervezzük meg előre a
másnapi újságot, közbejöhet
egy olyan esemény, amely miatt
borul minden, és az utolsó utáni
pillanatban, rohammunkában
kell átalakítani a lapot. Ilyen
történt 2009 novemberében is,
amikor Mindszenten, az Avia
benzinkúton rablást követtek
el. Már kész volt a másnapi újság, javában hazafelé tartottam, amikor megcsörren a telefonom: kirabolták a töltőállomást. Gyors tájékozódás, mi
és hogyan történt, hogy áll az
újság. Kiderült, szerencsénkre
még nem kezdtek hozzá a nyomásához, így nem volt kérdés:
irány vissza a szerkesztőségbe! Útközben riasztottam Ko-

rom András újságíró kollégámat, aki azonnal autóba ült, s
indult is a helyszínre. Gyorsan, pontosan dolgozva pillanatok alatt kicseréltük a címlap vezető írását, így még frissebb, aktuálisabb lapot adtunk az olvasók kezébe. Persze
ezt akkor nem így éltem meg:
izgultam, kiérnek-e időben a
kollégák, meg tudják-e szólaltatni a kirabolt kutast, tudnak-e fényképet készíteni, a
kép és a szöveg rendben ideér-e, és valóban be tudjuk-e
tenni a lapba, hiszen a lapzárta mindennek megálljt parancsol. Másnap aztán nagyon jó
érzés volt kézbe venni a lapot,
s tudni, mindenki az előző éjjel történtekről beszél. Nekünk
köszönhetően.

Szép gesztus Délmagyarral Dél-Magyarországról Interjúalanyból
Timár Kriszta: - Amikor egy
cikk hatására valakinek jobbra
fordul az élete, amikor egy elesett embernek idegenek segítséget ajánlanak - nos, újságíróként én ezeket a pillanatokat szeretem legjobban. Egyik
legkedvesebb emlékem egy
hajléktalan férfihoz kötődik,
aki évekkel ezelőtt azért kéregetett kisírt szemekkel, egy halotti bizonyítványt szorongatva, hogy virágot tudjon venni
barátnője sírjára. Megható története éppen a temetés napján
került az újságba. Késő délelőtt csörrent meg a szerkesztőségi telefon: egy virágkötő
koszorút készített ajándékba a
férfinak elhunyt szerelme kedvenc virágából. Egy óra volt
már ekkor csak a temetésig,
így olvasónk autóba ült, és kivitte a ceremónia helyszínére a
koszorút. Nem került neki sok
pénzbe vagy energiába ez a
gesztus, de biztos vagyok benne, hogy soha senki nem tett a
hajléktalan férfiért annyit,
mint ő azon a napon.

kolléga

Nincs unalmasabb, mint a tegnapi újság? Ezt mondják. Pedig a helytörténész, de az témák után kutató, a közelmúltra is kíváncsi újságíró
számára nem lejárt szavatosságú termék, hanem kincsesbánya a helyi
lap. Mennyivel árnyaltabb kép rajzolható az 1848 utáni korról, vagy a
Délmagyarországgal az 1910 utáni Dél-Magyarországról! - vallja Újszászi Ilona. Kossuth nem hiába hangsúlyozta: „Az országos véleményt
csak úgy mondhatni ki, ha minden vidéknek megvan a saját közlönye."
így legyen - még legalább további száz évig!

így bókolt Torgyán József
V. Fekete Sándor: - A rendszerváltás óta nagyon sok politikussal volt szerencsém interjút készíteni. Antall József kivételével valamennyi miniszterelnöknek tehettem fel kérdéseket.
Orbán Viktorral 1994-ben egy
hintón zötykölődve

beszélget-

tünk, miközben a fábiánsebestyéniek lelkesen integettek neki
a falu utcájáról. Gyurcsány Ferenccel viszont a balatonőszödi
beszéd nyilvánosságra kerülését követő napon repülhettem

együtt Putyin elnökhöz, 10 ezer
méter magasan faggathattam őt
a böszmeség mibenlétéről. Ha
az ilyen és hasonló interjúkról
mesélve választanom kellene
egy sztorit, a Torgyán doktorosra voksolnék. A Kisgazdapárt
romokban hevert, amikor Szegeden próbált lelket önteni maradék övéibe az elnök. Az újságíróknak fejenként egy kérdést
engedélyezett. Arra voltam kíváncsi, mennyiben érzi magát
felelősnek a párt szétesése

miatt/Rossz a kérdés, ilyen kérdést nem lehet feltenni - próbált okítani. Javasolta, vegyek
példát az MTI és a Magyar Rádió
hölgytudósítóiról, bezzeg ők
tudnak normálisan kérdezni.
Nem véletlenül - tette hozzá
Torgyán József-, mivel a kolléganők az ő generációjához tartoznak, ők még tudják, mi a tisztelet. A bókoló elnök ennél jobban nem sérthette volna meg a
kolléganőket, ugyanis 10-15 évvel fiatalabbak voltak nála.

Arányérzék, ízlés, elegancia

Hollósi Zsolt: - Amikor 1991
nyarán Dlusztus Imre gyakornoknak hívott a Délmagyarországhoz, úgy éreztem, régi ismerősökhöz jövök - otthon évtizedek óta életünk része volt a
lap. A korábban távolból, félistenként tisztelt nagyok, Szinetár Miklós, Varga Matyi bácsi,
Vámos tanár úr, Jancsó Miklós,

Gregor Jóska, Imre Zoltán, Kass
János, Heller Ágnes, Marton
Éva, Kertész, Nádas, Esterházy
beszélgetőpartnerek lettek az
évek során. Világlátást, nyitott
gondolkodást tanulhattam tőlük. Eufórikus élmény volt a kilencvenes években megélni: a
Délmagyart
családtagjuknak
tartják, ezért bennünket, újság-

írókat is annak tekintenek az
olvasók. Nem a főszerkesztőnek akartunk görcsösen megfelelni, olvasóinknak írtuk a lapot - szabadon, mindenki
egyénisége szerint. A város egy
közösség, az itt élők számára
az a legfontosabb, ami velük
történik: az aktuális Dóm téri
produkció főszereplője a szegedi olvasónak lehet olyan izgalmas, mint a tévében burjánzó
érdektelen celeb. Egy százéves
újság nemcsak a csúcstechnika
és a legújabb online trendek
követésétől modern, hanem attól is, hogy naprakészen tudja,
érzi, kitalálja, mit várnak tőle
az olvasói. Ismeri és szolgálja
őket. Mint a jó pap, holtig tanul. Mindig újít, de mindig
megőrzi arányérzékét, ízlését,
eleganciáját.

Bobkó Anna: - Négy évvel ezelőtt interjúalanyként találkoztam azzal az újságíróval, akivel
immáron három és fél éve ülök
egy asztalnál. Részben neki köszönhetem, hogy zsurnaliszta
lettem, hiszen ha nem az „Anna
túl öreg volt, hogy első legyen a
modellversenyen" címet adja a
velem készített interjúnak, talán még mindig az ügynökségeknél kilincselek. A modellek
mindennap más karaktert ölthetnek magukra - ez vonzott
abban a szakmában, és most
ebben is. Újságíróként mindennap más lehetek. Kipróbálhattam már a tűzoltók életét, vagy
azt, hogyan dolgozik egy börtönőr, az esküvőszervező, a vízi
rendőr, vagy éppen a város
jegyzője. írtam megannyi világjáró modellről és szépségkirálynőről. Annak ellenére, hogy a
vaku az ő szemükbe villog, én
is átélem a sikerüket. Együtt
örülök az interjúalanyokkal:
például azokkal a szegediekkel,
akik bár több ezer kilométerre
éltek egymástól, a cikkemnek
köszönhetően
ismerkedtek
meg és szerettek egymásba.
Együtt sírok az anyukával, aki
pénz híján a Mars téri árusoktól
kuncsorog ételt a gyerekeinek,
és míg élek, nem felejtem a mosolyt, amit akkor láttam, amikor karácsonyfával, ruhákkal
és halászlével leptük meg őket.

Az első jele, hogy a fele sem lesz tréfa annak, ami készül, az
volt, amikor Adamicza Lászlóné, mindnyájunk kedves Ilonka
nénije, akkor már idősödő szerkesztőségi gépírónő először
mondta ki azt a szót, hogy „printölni". Így, szegediesen mondta, mintegy jelezve, hogy nincs az a hagyomány, ami a technológiát feltartóztatná. Húsz évvel később, kissé bizonytalanabbul, de hozzáteszem: nincs az a technológia, amit a hagyomány
be ne tudna fogadni valamilyen mértékig. A kérdés, a nagy kérdés az, hogy milyen mértékig.
Akkoriban érkeztek a szerkesztőségbe a Macintosh Classic
asztali számítógépek, amelyeket frissen vettek le a szovjet
utódrendszerbe való szállítást tiltó listáról, s ezek a ma már
mulatságos doboznak tűnő kis ufók hónapok alatt száműzték az írógépcsattogást a szerkesztőségből. Úgy van ezzel az
újságíró, mint akármelyik szakma a régi szerszámaival. Engem azonnal megtorpant, és a mulandóság nehezen megragadható érzésével tölt el ma is, ha az írógép kopogását hallom, egyikét azoknak a hangoknak, amelyeket még egyformának hallhatott a húsz évvel ezelőtti zsurnaliszta a száz
évvel ezelőttivel. Mennyiszer eszembe jutott kopogás közben: ha az utcazaj, a rockzene, és ki tudja, mennyi más hang
át is alakította az újságíró hallását (úgy is értem: élethallását), az írógépkopogás legalább még összekötötte őt Móra
Ferenccel!
Talán ezért van, hogy ama billentyűzetnyűvők közé tartozom, akik egyre a régi erővel kopogtatják - a médiazajtól egyre halványabb betűiket. Cáfoljanak meg a bölcsészek, ha nem
így van, de én azt hiszem, a mondataink valahogyan ott hordozzák azt, ahogyan írták őket. Az emberek azt gondolnák,
csak a politika meg a szerkesztő hóbortjai hatnak az újságíró
szövegére, pedig dehogyis. Ott ólálkodtak a körülmények is,
ott az elromlott z betű, a fordítva berakott indigó meg Ilonka
néni zavart tekintete, akinek sehogyan sem jött, hogy összeakadó körmondatot vagy ellentmondó okoskodást leírjon diktáláskor. Meghallgatva még van, ahogy van, de leírva a butaság felerősítődik.
A szerkesztőség bizonyos nehézségek árán, de átszokott a
képernyőre írásra, majd a főnök mindent lát típusú szerkesztőségi rendszerek használatára, s ahogy távolodott a papírra írt
kéziratok korszaka, úgy egyszerűsödtek a mondatok, az üzenetek - meg az értelmiségi illúziók is. A tisztelt olvasóval is történhetett valami közben, bizonyára ugyanaz, mint az újságíróval, hiszen ha a száz év során valami biztos volt, az az, hogy a
Délmagyarország közel van az olvasójához. Az értékek széttöredeztek, az olvasást fel-felváltotta a címolvasás és fotónézegetés, a témát pedig a sztori, amelynek kultuszát valahol a kereskedelmi tévékben kezdték szítani. Hogy az újság oldalán indult-e el ez a folyamat vagy az olvasónál, nem lehet megállapítani.
Valószínűleg rosszul is van feltéve a kérdés. Hiszen a töredezettség, amely miatt évtizedek múltán már nem ismerhető meg
az újságból a város - addigra már idealizált - élete, vagy a bulvár, amelyet mindig is igényelt az olvasó - mindez már a Délmagyarország első lapszámában is jelen volt. Erősebb bulvárt
nem is olvastam még a lapban az első lapszám cikkénél, amelyben a szerzők házassági hirdetést adtak fel, és szemérmetlenül
feldolgozták a beérkező leveleket, közben még intve is az olvasót, hogy elővigyázatlanul ne válaszoljon hirdetésre. De volt itt
rosszabb is a bulvárnál, a kincstári háborús jelentések meg a
telexeken végtelemH érkező állampárti fűrészpor, és mégis, a
lap valahogy mindig utat talált olvasóihoz, amolyan intézménye lett a városnak. Hol a közkultúra, hol a sport, hol a kisembert lét, hol a szegedi városi fejlődés volt élesebben a fókuszában - de mindig valami, amivel egynek vallották magukat sokan szegediek.
Arra kellene végül válaszolni: a száz év hagyománya elég
erős-e, hogy a papír mellett tartsa olvasóit a médiatechnológiá k v i h a r o s t e r j e d é s e i d e j é n . A s z e m é l y i s z á m í t ó g é p n e k 15 é v

Még mindig
tanulok
Bakos András: - Tizenöt éve
azt magyarázta nekem egy kollégám, hogy azért nem szeret
közgyűlésekre járni, mert amikor látja, hogy szólásra jelentkezik egy képviselő, ő már tudja, mit fog mondani - és ezt borzasztóan unja. A fiatalabb szerénységével hallgattam, de nem
hittem el, amit mond. Azóta
sem hiszem. Mert úgy láttam,
hogy nincs két egyforma emberi
helyzet, hogy az ember gondolatainál és dolgainál nincs érdekesebb, és ugyanolyan élmény
megérteni a jégvert termése fölött dühöngő gazdálkodót, mint
az ország miniszterelnökét. Az
újságíró egész nap tanul, amíg
próbálja megérteni az embereket. Önkéntelenül is folyton ellenőrzi, rendben vannak-e a
megérzései, feltevései, így nem
válhatnak előítéletté. Egészséges szellemi élet. „Addig érdemes csinálni, ameddig érdekel"
- mondta egy másik kollégám.
Jó ideje érzem azt, hogy egyre
jobban érdekel.

kellett, az internetnek 10, az okostelefonnak majd 5. És akkor a
blogokon csak deszkának hívott olvasótáblákra vagy ki tudja
még milyen anyagokra készített tartalmak máris láthatóan az
újság internetes kihívójának jelentenek kihívást. A médiatörténeti vigasz úgy hangzik, hogy eleddig még egyetlen újonnan
megjelent médiaág sem oltotta ki a konkurensét, hanem elhelyezkedett mellette. Szóval nem kizárt, hogy száz év múlva valami digitális papírhoz szokott újságíró okoskodik itt a technikákon.
Hadd kívánjam, hogy a lapját úgy hívják: Délmagyarország!

PANEK SÁNDOR

Kulcsember a háttérből

Háttérmunkásként is a szerkesztőség kulcsemberei közé tartozik

Sóti Judit segédszerkesztő. A virtuóz tördelő odaadással, lelkesen
szerkeszti lapunk napi programajánló rovatát. Olvasóink bioenergetikával, egészségneveléssel foglalkozó bloggerként is ismerhetik: sokan követik a delmagyar.hu-n Egyenes út címmel indított blogját.
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Csinos és jó a ruhája, ha Bittó jános csinálja
Bittó János újszegedi rövidáruüzletét hirdeti rendszeresen a 100 éves Délmagyarországban. Nagyapja, akit szintén Bittó Jánosnak hívtak,
fontosnak tartotta, hogy angol úri szabóságára felhívja a
szegediek figyelmét az 1910.
május 22-én megjelent napilapban.

letnek nagy a forgalma, a
gobelin olyannyira érdekli
az embereket, hogy az ország minden tájáról, még
külföldről is keresik. Ez ma
már nem bonyolult dolog,
mivel az interneten webáruházat is nyitott a család.
A 4. generáció azonban
nem lett textiles: a 39 éves
Bittó Árpád apja tanácsára
14 évesen a vendéglátást választotta. - Láttuk, hogy a
klasszikus
kereskedelem
haldoklott, a jó szakemberek sem kellettek - indo-

SZEGED
FEKETE KLÁRA
Nemcsak a szakma, hanem a
szemlélet és az üzletfilozófia
is apáról fiúra szállhat: erre
jó példa a Bittó család története. Bittó János (66) - a
Vedres utca 2. szám alatti
Pántlika rövidáruüzlet tulajdonosa - tudta, hogy Bittó
János nevű nagyapja már a
Délmagyarország
legelső
számában is hirdetett. Őrzi
azt a régi, 1920-ban, a DM
megjelenését követő 10. esztendőben készült fotót, amelyen fehér öltönyben a nagypapa, sötét ruhában a fia,
Bittó úr édesapja, valamint
három inas feszít a Templom
tér 3. szám alatti angol úri
szabóság ajtajában. Nagyjából a mai Apáthy-kollégium
helyén.
- Az üzletet és a házat a
Dóm téri építkezések miatt
1927-ben lebontották, nagyapám Újszegedre költözött,
1932-ben halt meg - mesélte el
a családregényt Bittó János. Édesapám folytatta a szakmát, és az Oroszlán utca-De-

vét a reklámban. Sokáig, sokan úgy köszöntek az önálló
hangversenyeket is adó nótaénekes szabónak és nekem az
utcán, hogy „csinos és jó a ruhája"...
Bittó János a 3. generáció
képviselőjeként
szintén
„textiles" lett. Igaz, nem
szabó, hanem kereskedő.
Nyugdíjazása előtt a Komp-

TEMPLOM-TÉR

lett Kereskedelmi Vállalat
kereskedelmi
igazgatója
volt. De aktív pályafutása
befejezésével sem pihent
meg, hanem 1990-ben, a
Vedres utca 2.-ben megnyitotta rövidáru-, szabókellékés gobelin-mintakereskedését - továbbá hirdetést adott
fel a Délmagyarországban.
Jó döntést hozott: a kis üz-

3.

i d é k r e meghívásra
{Vszemélyesen
megyek.

|
I

Szabósegédek felvétetnek.
j j u j í i í i ^

érniíiel

tolileíVE.

Bittó úri szabó hirdetése a Délmagyarország 1910. május 22-i számában.
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angol uriszabó üzlete

Bittó jános és Bittó Árpád az újszegedi Pántlika rövidáruüzlet előtt a nagypapáról és a legendás boltról készült képpel. FOTÓ: KARNOK CSABA
ák Ferenc utca sarkán, az
Oroszlán utca 3.-ban, a mai
Rózsavölgyi állateledel kereskedés helyén nyitott szintén
ángol úri szabóságot. Természetesen ő is hirdetett a Délmagyarországban. Szlogenje a
40-es években a következő
volt: „Csinos és jó a ruhája, ha
BITTÓ JÁNOS csinálja". így,
csupa nagybetűvel írta a ne-

kolta a döntést az idősebb
Bittó.
Árpád megszerette a vendéglátást, inasként a mosogatásnál kezdte, majd szakács, konyhafőnök, legvégül
2000-ben vállalkozó lett. Ma
a Vármegye éttermet üzemelteti, és van egy partiszervize is, a Sport&Life. - Bércéi fiam 7 éves, a lányom,
Eszter 3 esztendős - mutatta
be az apa az 5. generáció
képviselőit.
Remélem,
hogy örökölték az ősök vállalkozó szellemét.

M I Í I S S K I K H
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Üzleti Szakképző

Iskola

BITTÓ

Versenyképes szakmák
érettségizetteknek
nappali és esti tagozaton
SZEGE

BUDAPEST

-

RÖVIDÁRU-, SZABÓKELLÉK ÉS
GOBELINMINTA-KERESKEDÉSE

MISKOLC

—

* Logisztikai ügyintéző + Marketing- és reklámügyintéző
+ Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző
7 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző
+ Külgazdasági üzletkötő
* Kereskedelmi szakmenedzser
+ Reklámszervező szakmenedzser
* Idegenforgalmi szakmenedzser + Utazás-ügyintéző
+ Utazásszervező menedzser
7i Banki szakügyintéző + Pénzügyi-számviteli ügyintéző
7 Sportszervező, -menedzser

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KÍVÁN

a 100 éves

Vélmagyarországnak!

TOVÁBBI KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTŰ SZAKKÉPZÉSEK:
SZEGED. Berlini krt. 16-18. i tel.: 06 (62) 421 260
www.szinergiaszakiskola.hu

•

—

Pántlika Rövidáru Bolt
Újszeged, Vedres u. 2. Tel.: 62/435-967
www.gobelinaruhaz.hu

Az első hazai gobelinminta- és gobelinkellék-webáruház

BITTÓ
ARPAD
VENDÉGLÁTÓS

+ Rekreációs mozgásprogram-vezető

7i Sportedző + Fitnesz-weilness asszisztens
+ Rekreációs mozgásprogram-vezető
* Rekreációs mozgásprogram-vezető
(a szakirány megjelölésével)

JÁNOS

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS ÉS CATERING,
MAGÁN- ÉS CÉGES FOGADÁSOK, LAKODALMAK,
KERTI PARTIK

wg^-l
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Sport i
PARTY
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Sör-kert

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel./fax: 62/42-44-88 • www.sport-life.hu
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KÓTI ZOLTÁN: A HIRDETES NEM CSAK REKLÁM - KOMOLY INFORMÁCIÓTARTALMAT HORDOZ

Hagyomány és hitelesség
dt

A Délmagyarország százéves születésnapját ünnepli, a kiadó kereskedelmi területének bemutatása azonban nem hallgathatja el
a válságot. „Az elmúlt másfél év alaposan átírta a hirdetési piacot, a szokásokat, a lehetőségeket és az árakat egyaránt" mondja Kóti Zoltán kiadóigazgató, majd hozzáteszi, az eddigieknél megfizethetőbb lesz, illetve lett a napilapos hirdetés.
SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Délmagyarország és a Délvilág a napilapokon túl kiadványok sorát kínálja az ügyfeleknek.
- Komoly a termékelőnyünk a megyei piacon, a legjobb elérést tudjuk biztosítani
mindazoknak, akik hozzánk
fordulnak - hangsúlyozza Kóti Zoltán. Hasonlóan fontos az
imázselőny, ebben a 100 éves
Délmagyarország gyakorlatilag verhetetlen. Fontos a hagyomány és a hitelesség is, az
üzleti partnerek szeretik mér-
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Kóti Zoltán kiadóigazgató.

tékadó környezetben viszontlátni saját hirdetéseiket.

ÜGYFÉLBARÁT

MEGOLDÁSOK.

Kutatások bizonyítják, hogy
az összes hirdetési csatorna
közül az egyik legelfogadottabb és a legkisebb mértékben és arányban elutasított a
nyomatatott sajtóban megjelent hirdetés.
- Látjuk, hogy a vállalkozások lehetőségei szűkülnek,
keressük tehát a legköltséghatékonyabb,
ügyfélbarát
megoldásokat.
Már
régen
nem csupán felületet ad el
hirdetési tanácsadónk, hanem komplett kampány öszszeállításában is segíti tapasztalatával az ügyfelet beszél a változásról a kiadóigazgató. Gyakorlatilag közösen tervezzük meg az egész
folyamatot, együtt gondolkodunk a partnerrel, s ha az
ügyfél érdeke úgy kívánja,
túllépünk saját termékeinken, s bekerül az ajánlatba a
kiadónk által
közvetlenül
nem kínált lehetőség is.
- A már említett hagyomány és hitelesség mellett az
is megkülönböztet bennünket
a többiektől, hogy a kampánytanácsadástól a hirdetés

A kiadóigazgató értekezletet tart a hirdetőkkel kapcsolatban álló média-tanácsadóknak. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
megjelenéséig több csoport
színvonalas,
összehangolt
munkáját tudjuk kínálni a
partnereknek - hangsúlyozza
Kóti Zoltán.

KÖZSZOLGÁLAT ÉS ÜZLET. A fo-

lyamat természetesen a média-tanácsadónál
kezdődik,
majd következik az adminisztratív és a grafikus csapat. A sorban a nyomdai előkészítés, maga a nyomtatás,
majd a terjesztés következik.
- A rendszerbe természetesen több ellenőrzőpontot is
beiktattunk, így garantáljuk,

hogy a 2010-es esztendőhöz és a százéves laphoz - méltó
színvonalon jelenjenek meg
kiadványainkban a partnerek. És ez a hirdetés ma már
korántsem csupán reklám,
gyakran igen komoly információtartalmat hordoz, amit
tovább erősít a múltból fakadó és a jelenben is megőrzött
hitelesség - mondja a kiadóigazgató. - Szükséges leszögezni, hogy lapunk nem közszolgálati médium, hanem
üzleti
vállalkozás,
amely
alapvetően két forrásból jut
bevételhez, az előfizető vagy

a lapot az újságosnál megvásárló olvasótól, illetve a hirdetőpartnerektől. A költségeket a lapnak is ki kell gazdálkodnia, s ha nem lenne benne hirdetés, mai árának legalább kétszeresébe kerülne.
A HIRDETÉS: KORRAJZ. A hirdetés azonban korántsem ördögtől való rossz, még akkor
sem, ha esetenként az előfizető olvasnivalót szeretne látni
a helyén. A hirdetés ugyanis
kultúránk
része,
korrajz.
- Van olyan cég, amely a 100
évvel ezelőtti lapszámban is
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Köszönet az olvasónak

- A Délmagyarország kiadója
nem csupán a regionális napilapokkal és más kiadványokkal vagy népszerű szakácskönyvsorozatával szolgálja hűséges előfizetőit és olvasóit hangsúlyozza Pintér Melinda.
A cég PR-vezetője az elmúlt
évek akcióinak hosszú sorából
kiemel néhány emlékezetest.
- Többek között támogattuk
Varga Ádám gyógyulását azzal
is, hogy megszerveztük a kivonásra ítélt 1 és 2 forintos
érmék gyűjtését. Adománykaravánunk minden évben karácsony előtt ajándékokat és napi cikkeket juttat az arra rászorulóknak. Szeretetsátrunkban három héten keresztül a
megye nagyvállalkozásainak
segítségével vendégül láttuk
azokat, akik a szívünkhöz közel álltak. De támogatjuk a
művészetet is, így például a
Szegedi Kortárs Balettet. A
Tappancs alapítványt segítve
kiállunk az állatvédelem ügye
mellett. Ott vagyunk a megye
minden jelentős sporteseményén. Havonta egy-egy premier előtti filmvetítésre, moziba,
évente egyszer zártkörű színházi előadásra invitáljuk előfizetőinket. Kialakítottuk hűségprogramunkat, hogy előfizetőink kedvezményes vásárlását
segítsük. A régió vállalkozásainak erőfeszítéseit elismerő
Détmagyarország-Szegedi Tudományegyetem Presztízs Díj
jelentősége közismert.

hirdetett, és most is üzleti
partnerünk. Lehet nézegetni
és elemezni a reklámokat, és
nem is feltétlenül kell visszamenni az érdekességért, tanulságért több évtizedet.

Boldog születésnapot kívánunk
városunk lapjának!
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Négy tonna papírból újság készül éjjel
PRECÍZEBB, MINT A GÉP. Az a

Majoros Attila gépmester, műszakvezető a készülő oldalakkal. FOTÓK: KARNOK CSABA

Amikor megépült, fogadásokat,
gálaesteket tartottak benne.
Aztán a szabadtéri játékok Bánk
bán-előadására készülve Tokody Ilona és Marton Éva hangja zengte be a csarnokot - ahol
ma egy háromtornyos nyomógép dübörög. A Délmagyarország nyomdái régen is különleges munkahelyek voltak.
SZEGED

BAKOS ANDRÁS

A nyomdászok munkája amilyennek a cikk szerzője első munkahelyén, a Szegedi
Nyomdában látta - egyszerre
fizikai és szellemi. Egy dolog
fönnmaradni éjjel, más háromhetente vagy háromnaponta éjszaka dolgozni, és
megint más húsz éven keresztül. A Szegedi Nyomda Fekete
Sas utcai épületében dolgozott olyan ember, aki ott aludt
a gép mellett, miután befejezte a munkát, mert csak reggel

szabadidejük, a szótárat olvasgatták. Egyikük a szülői
értekezletre a gyerek összepirosozott magyardolgozatával
ment el, és bebizonyította a
meglepett tanárnőnek, mit
miért javított rosszul. A másik
azért lett nyomdász, mert Kassák Lajos, akinek megmutatta
a verseit, ezt tanácsolta neki.
A harmadik egyszer szabadságot vett ki, csak azért, hogy a
Somogyi-könyvtár ritka lexikonjait végigböngészve utá-

„Amilyen falánk ez a gépóriás - huszonnégyezer ív papirost eszik meg egy óra alatt
- , olyan bőkezű is egyúttal.
Hatvanpercnyi
szédületes
forgás után tizenkétezer tizenhat oldalas lappéldánnyal
ajándékozza meg a közönséget" - írta a Délmagyarország
első száma 1910. május 22-én
a „Wörner J. és társa cégtől"
vásárolt
rotációs
gépről,
amely az újságot nyomta. Két
hétig építették, akkor ez volt
a legmodernebb ilyen berendezés.

FORRÓ DRÓT AZ AKADÉMIÁ-

HOZ. Az újság nem használta
ki a nyomda teljes kapacitását. Ugyanebben az első
számban szerepelt az az egész
oldalas hirdetés is, amely szerint a szegedi, Korona utca 15.
szám alatti üzem (telefonszám: 835) „a legújabb rendszerű körforgó és gyorssajtó
gépekkel, úgyszintén a legmodernebb betüfajokkal gazdagon fölszerelve" készít minden olyan nyomtatványt, amire az életben szükség lehet;
könyveket, báli meghívókat,
árjegyzékeket és gyászjelentéseket. Akik pedig ott dolgoznak, „elsőrangú munkaerők".
Ezt nemcsak azért írta bele a
kiadó, hogy a portékát még
jobban földicsérje, hanem
tiszteletből.

A nyomótorony tetején halad a papír a hajtogató felé.
indult a busza hazafelé. A szedőteremben dolgozó munkásruhás, olykor könyékig fekete
festékes emberek voltak az ország legjobb helyesírói. A szedők, ha akadt néhány perc

nyomógép,
amely
még
1990-ben is „ontotta" az újságot, 1922-ben készült. Fekete-fehér oldalakat nyomott, és
a képről olykor nem lehetett
megállapítani, hogy kit ábrázol. Nagy változás volt a Délmagyarország számára, amikor 1991. szeptember 22-én saját, Kálvária sugárúti nyomdájában kezdte nyomni az újságot az Albert Frankenthal-féle ofszet rotációs gépen, amely óránként 23-24
ezer újsággal „ajándékozta
meg a közönséget". A Csongrád Megyei Hírlappal, más néven Délvilággal másfél-két
óra alatt, a Délmagyarországgal két és fél óra alatt készült
el. Állandó dilemma volt, hogyan és hol lehet időt spórolni. A szerkesztőség minél később akarta leadni az oldalakat, hogy a késői események
is beleférjenek, de minél hamarabb kellett terjeszteni,
hogy gyorsabban odaérjen az
olvasóhoz, mint a konkurencia. Ezért állította fel a lap az
önálló terjesztői hálózatot. A
nyomdát tehát két oldalról
szorongatták. Ilyen körülmények között vezette a 36 fős
csapatot Hocz Pál nyomdavezető, magasnyomó gépmester, akiről azt mondták a szerkesztőségben, hogy precízebb
és pontosabb, mint a gépei.
Ez volt a harmadik és egyben
utolsó munkahelye. Ebben a
húsz évben összesen kétszer
készült el némi késéssel az újság, miközben a munkaidő
minden percét kihasználták,
és nemcsak újságokat, de
könyveket
is
készítettek.
- Minden emberről tudtam,
mi van vele, meghallgattam a
kollégáimat, tudták, mit várok tőlük, és amikor kellett,
mindent megbeszéltünk rendesen. Ilyen körülmények között az sem haragudhatott
meg, akit a hibájáért jogosan
leszúrtam - mondja a nyugdíjas nyomdavezető. 1999. szeptember elsején ismét új gép
érkezett, az A 200 S jelű rotációs, amely már 8 oldalt színesen tudott nyomni. Ekkor
kezdett variálni a szerkesztőség, azzal, hogy két tagban
készíttette az újságot, hogy
minél több oldal színes lehessen. A filmeket taxi vitte a
Stefánia 10. alatti Sajtóházból
a nyomdába.

EGY TONNA IGAZSÁG. A következő fordulópont 2008 októbere volt, amikor a Szabadkai

út 20. szám alatti új Sajtóház
földszintjére költözött be a
nyomda. Ebben a csarnokban
pár éve még több száz fős fogadást, gálaműsort rendezett
a kiadó. Egyszer itt próbálták
a szabadtérire a Bánk bánt.
Marton Éva és Tokody Ilona is
énekelt ott, ahol ma a háromtornyos nyomógép dübörög.
Mi az emeleten semmit sem
hallunk, amikor ez a monstrum jár, mert miután huszonegynéhány kamionnal ideszállították Németországból,
rezgéselnyelő ágyba szerelték, és két hangszigetelt ajtó
választ el tőle minket. Aki a
másodikon is belép, és még-

ha nem látna lányos naptárt
is a falon.
Az előkészítőben a PDF
formátumban érkező szerkesztőségi oldalakból ofszetlemezek készülnek, ezeket
fölerősítik a gépre, a festéket
gumilap viszi föl a papírra.
Ez a gép két óra alatt nyomja
ki a Délmagyarországot és a
Délvilágot: ahogy a filmekben látni, csipeszek viszik
szalagon az újságot, a gép
hajtogat, levágja a fölösleges papírt. Az úgynevezett
expediáló helyiségben behúzzák a mellékleteket, és
csomagokba rendezik az újságokat. Nem csak a mién-

Bata Róbert nyomdavezető és Csavanyák Ferenc műszakvezető.

Csendélet kolbásszal
és Kádár-képpel

A nyolcvanas években megtörtént, hogy az újság címlapján már készen állt minden,
csak egy Kádár-kép hiányzott, de az nem akart megérkezni a szerkesztőségből. A
nyomdászok vártak egy ideig,
aztán egyikük átment a Lófarához, a kocsmába, mert tudta, ott fogja találni a biciklivel közlekedő szerkesztőségi
küldöncöt. Ott is lelt rá, de
már nem tudott vele beszélni. Igaz, nem is kellett: a táskából - egy szál lángolt kolbász mellől - előkerült a főtitkár portréja, és hamarosan
indulhatott a nyomógép.

szokja a zajt, nyugodt, komoly emberekkel találkozik,
akik szemlátomást egy fölösleges mozdulat nélkül teszik a
dolgukat. A munkaerőről itt is
nagyon hamar kiderül, hogy
elsőrangú-e vagy sem. A kívülálló nagyon megilletődne,

najárjon, a ludáj szót miért írjuk így, ahogy, és milyen eredetű. Föl volt nála írva a nyelvész akadémikus telefonszáma, akitől bármikor tanácsot
kérhetett.

Élő kézirat

Kéziratnak nevezték a megírt újságcikket, amelyet a szerkesztő betervezett az oldalba. Ez az eredetileg tényleg kézzel, majd írógéppel készült szöveg a nyomdában a szedők kezébe került. A címet kézzel
szedték, a szöveget linógépen, amely ólomsorokat öntött. A sorokról
levonat készült, ezt a korrektor hasonlította össze a kézirattal. Az
ólomhasábok ezután bekerültek a helyükre, az oldalba, és hamar kiderült, hogy jól számolt-e a szerkesztő. Ha nem. a nyomdába delegált
éjszakai szerkesztőre várt a feladat, hogy húzzon a szövegből. Ritkán,
de előfordult, hogy maradt egy kis hely. Ilyenkor a szerkesztő odaült
a szedő mögé, és diktált, „egyenesen ólomba". Glosszát, kisszínest.
Miután a számítógép megjelent, és az egész oldal a szerkesztőségben
készült, ilyen bravúrokra nem volt szükség - ahogy szedőkre sem. Ha
hiba kerül a szövegbe, azért már csak magát hibáztathatja az újságíró. A cikket nem szokás külön kinyomtatni, spórolunk a papírral.
Nagy Zsolt gépbeállító, Szabó Gábor expeditőr - és a kész újságok.

ket, mert a nyomda ma is
szerez
magának
munkát
önállóan.
- Mi készítjük az újsághoz
tartozó színes magazinok mellett többek közt a Magyar
Nemzetet, a Szabad Földet, az
RTV Részletest, a Győri Hetet
is - jegyzetelem Bata Róbert
nyomdavezető szavait.
Ahogy körbevezet, és megmutatja, mi hogyan működik,
óriás
papírtekercsek
mellett megyünk el. Az egyiken az áll: Pravda. Ez igazságot jelent a legtöbb szláv
nyelven, szlovákul is. Ebből a
papírból nyomják a pozsonyi
napilap színes mellékletét,
egy ilyen tekercs egy tonnát
nyom.
Amikor a Délmagyarország
és a Délvilág 20 oldalas, 4
tonna papír fogy el egy éjjel.
Hajnali fél négyre kell elkészülnie a lapnak, de általában
mindig hamarabb végeznek.
Az elmúlt száz évben ugyan
sok minden változott, de az
elkészült, friss újságot ma is a
nyomdász olvassa először.

A TERJESZTÉS
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Cikcakkban
a dobozos
biciklivel
Hajnalban a kézbesítőké az utca. Madárdalban, bodzavirágillatban dolgoznak. Máskor meg
ónos esőben. Fejben tartják a
lépcsőházi kódokat, és akár 50
kulcsról is tudják, mit nyit. Homolya Péter percre pontosan
megmondta, mikor lép ki az
egyik lépcsőházból valaki.

SZEGED

GONDA ZSUZSANNA

talmas kulcscsomóval jár akár 50 kulcs közül sem tévesztenek
és fejben tartják
rengeteg bejárati kapu kódját.
Noha Péter korábban azt
mondta, hogy az időjárás miatt nem kell panaszkodni, hanem alkalmazkodni kell hozzá - „négy évszak van, örülj
neki" - , azért nem bántam,
hogy kellemes tavaszban bicajoztunk. Állítólag az ónos
eső a legrosszabb, de a kézbe-

Meglepetés.

Nem szokta meglepetés érni a
lépcsőházakban, kapualjakban? - kérdeztem Pétert. De,
néha szokta, főleg szerdán és
pénteken botlik egymást nagyon szerető párokba. De volt
már. hogy egy csapat fiatal újságot kért, és mivel nem
adott, elborították a biciklijét.
Azért nem ez a jellemző.

sítőknek akkor is menniük
kell.
- Zúghat szélvihar, ostromolhatnak az elemek, mi az
életünk árán is visszük a Dél-

magyart - jelentette ki miheztartás végett Péter, és elindultunk. Ő egyébként - ki számolja - hat vagy hét éve dolgozik kézbesítőként. Szereti

- Találkozzunk negyed négykor!
-Ne.
- Korai? Rendben, akkor
fél négykor.
- Hát...
- Jó. Akkor gyere négyre,
de hatig be kell fejeznünk a
munkát.
Lelkesnek nem mondható
hozzáállásom ellenére Homolya Péter csütörtök hajnalban
mosolyogva fogadott. A szegedi Debreceni utcában, egy
garázssornál találkoztunk, itt
kapják meg a kézbesitők az
aznapi
Délmagyarországot.
Egy műszakra csatlakoztam.
A legtöbben négykor már elindultak, de néhány kolléga
még pakolta a lapokat a „dobozos" biciklire. Mindenki ha-
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csinálni, de állítólag máshogy
nem is lehet.
A város csendes volt, a sugár- és körutakon sem volt
még forgalom, az első fél órában szinte csak kézbesítőkkel
találkoztunk. Cikcakkban haladtunk, hogy ne legyen üresjárat. Egy utcába ezért többször is visszatértünk, más útvonalon, ha úgy volt célszerűbb.
- Ennél szebb nincs is.
Jó levegő, madarak, és tiéd
az utca - lelkesített Péter,
aki szerint nem lehetek álmos, biztos csak úgy érzem. A járdán kerékpároztunk, ami nem a legszabályosabb, de logikus, és úgysem járt rajta senki nagyjából fél hatig.
A kézbesítő főleg akkor
találkozik olvasókkal, amikor az előfizetési díjért
megy, de néhány korán kelővel összefutottunk. Egyik
sem volt váratlan, Péter elő-

re mondta, hogy melyik lépcsőházból lép k i 5 óra egy
perckor egy lány, kit kísér le
a férje a postaládáig, hová
megy a puttonyos autó,
hol fog ugatni a kutya. Csak
a kutyával kapcsolatban tévedett.
Péter figyelt rá, hogy ne
csapódjon mögötte a kapu,
kedvesen köszönt a hajnalonta rendre megjelenő ismerősöknek, volt, akivel néhány
szót is váltott. Arra azonban
nincs idő, hogy kávémeghívást fogadjon el, akkor megcsúszna a kézbesítéssel.
Fél hat után a feketerigókat
verebek váltották, a megállókban egyre többen álltak, a nagyobb utakon folyamatosan
erősödött a forgalom.
- Beszélhetnék egy olvasóval? - kérdeztem Pétert, akinek nem okozott problémát
5.35-kor találni valakit. Bódi
László 40 éve előfizető.
- Természetes, hogy járatom a Délmagyarországot, és
járatni is fogom - mondta. A
napot újságolvasással kezdi,
mert mindig időben megkapja
a lapot. Miközben beszéltünk,
a nyitott kapun kiszökött
László kutyája. Péter utánaszólt. Mert az csak természetes, hogy a házőrző nevét is
tudja.
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Az epulo, fejlődő
Szeged város nevében
100. születésnapja alkalmából
köszöntöm
a Délmagyarországot!

mas

Dr. Botka Laszlo
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
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Mindennapi olvasmány a Délmagyarország
A Délmagyarország 100. születésnapját ünnepeljük. A Dél-Alföld újságjának első nyilatkozója,
Mikszáth Kálmán az induláskor, biztatásként mondta: „az önök programjának egyik lényeges
része a magyar sajtó decentralizációjának megkezdése és vidéken egy kultur-igényeket is kielégítő lapot adni. Igen örülök ennek a törekvésnek". Most a Délmagyarország centenáriumán
térségünk jeles személyiségeit kértük arra, fogalmazzák meg: miért fontos számukra a helyi
nyilvánosság, miért fizetik elő, olvassák a regionális nyomtatott napilapot.

jegyzetelve
Aranyi Sándor, az SZTE
JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszékének vezetője:
- Szerepléssel kezdtem a Délmagyarral közös pályafutásomat. A képzőművészeti főiskola elvégzése után 1975-ben
indítottuk el barátainkkal a
csongrádi művésztelepet, arról adtunk hírt, valamint
többször írtunk a szervezett
programjainkról és az önálló
kiállításaimról is. Járatjuk a
lapot, kivéve, ha nyáron elutazunk, mert akkor szüneteltetjük. Újsággal kezdjük a napot, ha nem jut rá idő, akkor
azzal végződik. A tanszékre is

hozzák, itt is olvassuk. Mindig
elölről lapozom. A kulturális
témákat
keresem,
amiből
mostanában többet találok. A
fontosabbakat kijegyzetelem,

fénymásolatot készítek a kollégákról, a rólam vagy a
Szög-Artról szóló cikkekről a
tanszéki és a családi archívum számára.

Programokat is kínál
Gyüdi Sándor, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója és a
Szegedi Szimfonikusok vezetője: - Az átalakuló médiavilágban szemlátomást a helyi lapok értékelődnek fel. A globális híreket egyre inkább az internetről szedik össze az olvasók, míg a
lakóhelyük eseményeiről a helyi lap tájékoztatja az embereket.
Egy szegedi lapnak nagyon nagy jelentősége van a város életében. Nemcsak az itt lakók, hanem azok számára is, akik programokat akarnak eljuttatni az emberekhez: a Délmagyarország
ebből a szempontból teszi a dolgát. Rendszerető ember lévén
elölről kezdem olvasni az újságot. Hogy gonoszkodjak egy kicsit: ha.lenne napi állandó kultúra rovat, azzal indítanám. A
színházról szóló cikkeket mindig elolvasom, de ott jelen vagyok, tudom, mi történik. Rengeteg kulturális programra azonban nem jutok el próbáim, előadásaim és hivatali elfoglaltságaim miatt. Számomra az a legfontosabb, hogy azokról az eseményekről is megtudjak valamit az újságból, amelyeket szívesen
megnéztem volna, de nem volt rá időm.

Értékteremtő szemlélet
Csányi Sándor, a Pick Szeged Zrt. és a Sole-Mizo tulajdonosa, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója: - Piacgazdaságban az egyre élesebb
versenyben a hosszú távú siker záloga a megújulás és a
fejlődés képessége, amelyhez
értékőrzés és értékteremtés
társul. A fennállásának 60.
évfordulóját tavaly ünneplő
OTP Bank, a Bonafarm Csoporthoz tartozó, szintén a
múlt évben 140 éves Pick Szeged és az idén 100 éves Délmagyarország szép példái az
értékes hagyományokat őrző,
egyben a kor kihívásainak,

követelményeinek megfelelő
értékteremtő szemlélet sikerének. A hiteles, korrekt, minőségi tájékoztatás mára különösen felértékelődött. A lap
kiemelt szerepet tölt be a régió közösségének életében azzal, hogy napról napra megbízhatóan, tényszerűen beszámol a nagyvilág hírei mellett
mindarról, ami a szegedi,
dél-magyarországi
emberek
számára fontos. Abban a reményben fejezem ki jókívánságaimat a lapnak és az azt
készítő csapatnak, hogy 100
év múlva a Pick Szeged és a
Sole-Mizo a városi közösség

A lap jelenti
a szórakozást

Előnyére változik

Katona Márta gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a Szegedi
Gyermekszívek Gyógyulásáért Alapítvány kuratóriumának elnöke: - Rendszeresen olvasom a Délmagyarországot, 30
éve előfizetők vagyunk. Számomra mindig ez a lap jelenti
az esd szórakozást. Szeretem,
hogy változatos: a politikától
kezdve a városi életen át az
egyetemi eseményekig mindent
megtalálok benne. Szívesen olvasom a magazinszerű oldalakat is, mert érdekelnek az ismert emberek, és nagyon örülök, hogy a kultúra is rendszeresen helyet kap benne. Úgy
gondolom, nagyon fontos,
hogy legyen egy megyének helyi újságja, mert kell, hogy
tudjuk, mi történik saját lakóhelyünkön - legyen az jó vagy
akár rossz.
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Szeged
életéhez
tartozik
Király Levente színművész,
a Nemzet Színésze, a Szegedi Nemzeti Színház tagja:
- Isten éltesse a százéves Délmagyarországot, ennek a száz
évnek a felénél én is jelen voltam. Szeged csodálatos város,
sok minden csodálatos, ami
itt volt és van ma is. Ide tartoznak az intézményei is,
mint a színház, az egyetem és
az újságja. A Délmagyarország Szeged életéhez tartozik,
és Szeged nagyon komplett,
összetett város: az itt lakók
között, akiknek szól a lap,
mindenféle ember megtalálható, a régi világ földműveléssel foglalkozó gazdálkodóitól
a tudomány embereiig. Szegedinek tartom magam, és a
több mint ötven év, amit itt
töltöttem, mutatja: az intézmények életében, ahogy a
Délmagyarországéban is, voltak hullámhegyek és hullámvölgyek, és volt kimagasló teljesítmény is. Az újságot, úgy
is mint régi előfizető, mindennap olvasom, de nem mondom, hogy mindig minden
cikket végigböngészek. Elsősorban az érdekel, mi történik
a városban, és a Délmagyarország naprakészen foglalkozik
a város életével, történéseivel,
jó dolgaival. Néha a rosszakkal is, de az is érdekes, mert
azok is mi vagyunk.

Vajda Attila olimpiai bajnok
kenus: - Szőregi vagyok,
ezért gyermekkorom óta tudom, mi jelent a Délmagyarország mint napilap, mit találhatok benne, az iskolai szünetekben pedig azt is tudtam,
mikor dobja be a postás a postaládánkba. Az évek során sokat változott az újság, én azt
gondolom, előnyére. Ha pedig
a saját pályafutásomat nézem, akkor a korrekt tájékoztatás jut eszembe: az ifistaként elért eredményeim éppúgy megtalálhatók voltak,
mint azok az eredmények,
amelyek a felnőtt pályafutásomat kísérik.
Miért szeretem a lapot?
Mert sok mindennel próbál
foglalkozni. Teret enged az ol-

megbecsült tagjaként ismét
köszöntheti a Délmagyart és
olvasóit!

vasói véleményeknek, beszámol a nagyobb eseményektől
a kisebbekig sok mindenről,
igyekszik naprakész és informatív lenni, televízió-műsorral igyekszik segíteni, különböző
mellékletei
vannak,
amelyek közül nem mindegyik érdekel, de azért sokszor találok benne kedvemre
valót.
Miért kell a helyi újság? Már
a kérdésben benne van a válasz: azért, mert helyi. Mint
ilyen újságnak, a Délmagyarországnak is az a feladata, hogy a
közvetlen
környezetünkben
történő dolgokat leírja, beszámoljon azokról, és ennek a 100
éves születésnapját ünneplő
Délmagyarország
szerintem
megfelel.

Hír a Délmagyarban

Küldetés az ismeretterjesztés
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem
rektora:
- Természetesen olvasom a
Délmagyarországot. Ez azért is
természetes, mivel a Szegedi
Tudományegyetem rendszeres
előfizetője a lapnak. Havonta
egy alkalommal Universitas
mellékletet jelentetünk meg
ott, közös szerkesztésben. A
lap számos olyan információval szolgál reggelente számomra, amely elegendő ahhoz, hogy megfelelő tájékozottsággal rendelkezzek Szeged város és a régió eseményeiről. Fontos küldetése a lapnak
az ismeretterjesztés, az egyetemmel kapcsolatos hírek, in-

formációk közérthető formában történő megjelenítése, és
ezen követelménynek az újság
rendre, jó minőségben megfelel. Ha nem tűnik ünneprontásnak,
akkor
elmondom,
hogy az én ízlésemhez nem
igazán közel állóan sok a bulváros anyag, de persze be kell
látnom, hogy a kiadó elsőrendű feladata a példányszám
szinten tartása, növelése. A
publicisztikák,
vezércikkek
ugyanakkor igen gyakran nagyon jó szinvonalúak, amit
számos alkalommal magam is
elismeréssel illettem a szerzőkkel folytatott személyes telefonbeszélgetéseink
alkalmá-

val. Azt gondolom tehát, hogy
a Délmagyar széles olvasóközönséget szolgál ki, hírei frissek, információtartalmuk megfelel a regionális hírközlés követelményeinek. A 100 éves
születésnaphoz pedig gratulálok. Az ennek kapcsán közölt
sorozathoz pedig úgyszintén.
Különleges
gyűjteményként
archiváltam házi könyvtáram
számára, miután rengeteget
tudtam meg Szegedről, annak
híres embereiről, történetéről.
Különösen érdekes volt az elmúlt 35 esztendő eseményeit
újra olvasni, hisz azoknak már
jómagam is tanúja, esetenként
formálója voltam.
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Hátulról olvasni Rólunk

Nóvák István Ybl-díjas, Prima Primissima díjas építész, a
Szabad Művészetek Doktora, Szeged díszpolgára: - Lassan
50 éve előfizetője vagyok a Délmagyarországnak, Szeged e fél
évszázadát az újságból is követhettem, a város életét, eredményeit a lap segítségével is figyelhettem, értékelhettem. Kitűnő
újságírók közvetítették mindennapjainkat. Szakmai életem kísérője is volt a DM, mert mindig felkarolta az építés, az építészet ügyét. Szerencsésnek mondhatom magam, mert tervezési
munkám eredményeképpen nemcsak a lap alakította az én életemet, én is hír lehettem a Délmagyarban, több alkalommal is.
Az egész szerkesztőségnek újabb sikeres 100 évet kívánok! Szeretném, hogy a valóságról szóló sorok továbbra se merüljenek a
feledés homályába.

és nekünk szól Követni Szeged

Várkonyi Andrea, a
TV2 híradós műsorvezetője: - Mivel 27 éves
koromig Szegeden éltem, mondhatjuk, hogy
régi viszonyban vagyok
a Délmagyarral. Csalá-

dunknak járt is a lap, és
bizony sokszor versenyt
futottunk a postaládáig,
hogy ki olvassa előbb. Lázár János: - Röviden: mert rólunk és neÉrdekes, hogy ennek az künk szól. A helyi, regionális sajtó közösséújságnak megvan az a get szolgál és közösséget teremt. Pontos,
fura sajátossága, hogy naprakész tájékoztatást kell adnia mindaraz emberek többsége ról, ami a hódmezővásárhelyiek vagy a térhátulról kezdi olvasni. ségben élő polgárok életét érinti, legyen az
Én is mindig így tettem: akár a legcsekélyebb helyi változás vagy az
ott találtam meg az idő- egész ország jövőjét meghatározó új irány.
járást, a rendőrségi híre- Fontos kötelessége beszámolnia a sikereinkket és a színes kishireket ről, a küzdelmeinkről, az egyediségünkről
is. Ma már, hogy a fővá- és a hagyományainkról. Mindemellett terrosban élek, nincs jelen mészetesen az újdonságot is várjuk, és nem
az életemben a Délma- szeretjük, ha bármiből mindezek közül csak
gyar, de amikor hazalá- keveset olvashatunk az aznapi lapban. Nem
togatok, még ma is a ke- könnyű teljesíteni a feladatot nap mint nap,
zembe veszem, és
= a Délmagyarországnak ez valahogyan
vasom a helyi h í r g g ^ ^ '
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értékeit

Botka László szegedi polgármester: - Szeged számára a 100
éves Délmagyarország több, mint egy napilap. Hozzátartozik a
város történelméhez, kultúrájához, szellemiségéhez, mindennapjaihoz. Olyan fórum, amely segítségével követni tudjuk, miként őrzi Szeged értékeit. A reggeli kávé mellett mindig elolvasom a Délmagyarországot. Örülök annak, hogy a vidéki lapok
közül példamutató módon meg tudta tartani arculatát, nem a
bulvár és az országos hírek dominálnak benne, hanem a helyi
történések, információk. Politikusként mélyen elégedetlen vagyok a lappal, mert többször olvasok benne olyan cikket, ami
nem rólam szól. Félretéve a viccet: polgármesterként őszintén
bízom benne, hogy a következő évszázadban is Szeged meghatározó értéke tud maradni a Délmagyarország.

