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A bizottság hozzájárul! 
a mérnökség kövezést programjához 

Csak 160.000 pengő éli kövezés! célokra a város rendelkezésére — Törleszléses 
kölcsönből negyobbarányu kövezés! kellene végezni 

B r ó d y S á n d o r 

„Szerető" - !« 
HARRY LIEDTKEVEL 

péntek tő l a K o r z ó b a n . (A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A kövezési bizottság dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester elnökletével szerdán délben tartott ülést 
• városháza tanácstermében, hogy letárgyalja az 
idei kövezési programot. A polgármester beje-
lentette, hogy u j kövezésekre a költségvetés ke-
retében a. város hatóságának az idén mindössze 
százhatvanezer pengő áll rendelkezésére, a kö-
vezési programot tehát ennek a keretében kell 
összeállítani. 

Mihályffy László műszaki tanácsos, a város-
pendezési osztály vezetője ismertette ezután a kö-
yezési költségvetést, amely szerint a közgyűlés 
városrendezési célokra 286.000 pengőt irányzott 
elő. Ebből az állandó jellegű javítások százhúsz-
ezer pengőt emésztenek fel, tehát u j munkálatokra 
százhatvanhatezer pengő marad. 

Berzemczey Domokos terjesztette ezután elő a 
mérnöki hivatal kövezési programtervezetét. A ter-
vezet szerint a legsürgősebbek a következő mun-
kálatok: A fogadalmi templom környékének asz-
faltozása 50.700, az Oroszlán-uccaban épülő u j 
városi bérpalota melletti uccák aszfaltozása 42-300, 
a Kálvária-sor járdáinak elkészítése 2900, a Gyer-
tyámos-uccai városi bérház előtti utcarész kö-
vezése és aszfalt gyalogjáróinak elkészítése 33.090, 
a Gizella-téri burkolat rendhahozása 12.000 pen-
gö. Ezenkívül szükséges, hogy a város elkészít-
tesse a Kelemrn-uccának a villamossínek melletti 
részén a bitumenes bazaltburkolatot, ami 10.000 
pengőbe kerül. A kövezésre szánt ősszegből kell 
kifizetnie a városnak azt a huszonnégyezer pengőt 
is, amelyet a közgyűlés a villamos vasút számára 
hozzájárulásként megszavazott. Ez összesen 174.900 
pengőt jelent, 9000 pengővet többet, mint amennyi 
rendelkezésre áll. A járdakészitések költségeinek 
nagy részét azonban az érdekelt háztulajdonosok-
nak kell megtéríteniük 

Elmondotta a főtanácsos, hogy a mérnöki hivatal 
ki szerette volna egészíteni ezt a szegényes progra-
mot még néhány nagyobb jelentőségű munkával, 
a Valéria-tér, a Galamb-ucca és a Váradi-ucca 

(A Délmagyarország munkatársától) 'AJ 
körülményekhez képest elég nagy érdeklődés 
nyilatkozott meg a szerdai közgyűlés iránt. 
Legalább negyven városatya tartózkodott a 
teremben — beleszámítva a tisztviselőket is 
—, amikor dr. Aigner Károly főispán félőt 
órakor megnyitotta a közgyűlést. 

\ főispán a közgyűlés megnyitása előtt ke-
gyeletes szavakkal parentálta el dr. Tóth Ká-
rolyt, az egyetem tragikusan elhunyt prorek-
torát. Indítványára a közgyűlés részvétátira-
tot intéz az egyetem tanácsához. 

A polgármester jelentését dr. Pávó Ferenc 
tb. tanácsnok olvasta fel. A jelentés szerint 
márciusban 16.724 végrehajtást foganatosítot-
tak Szegeden, 3211 árverést tűztek ki, de csak 
három esetben tartották azt meg. 

Balogh Lajos pattan föl helyéről, kezében 
a Délmagyarország egyik példányával: 

—- Súlyosan meg van személyem támadva 
— kiáltja indulattól remegő hangon —, en-
nek az újságnak április S-iki száma Bcrzen-
czey nyilatkozata alapján azt irja rólam, hogy 
törvényhatósági bizottsági tagságom felhasz-
nálásával rossz minőségű, szenet akartam rá 
oktrojálni a városra. 

A főispán lecsengeti a szónokot. Kijelenti, 
hogy ebben az ügyben nem szólalhat fel. 

— Főispán ur —vitázik Balog—, a legfőbb 
mindenkinek a becsülete» én nem eneedem 
magam elfűrészelni. 

— Menjen a bírósághoz, indítson sajtópört 
szólnak rá türelmetlenül többen is s a 

főispán újra kijelenti, hogy nem adja meg a 
szót. Balogh erre leül, de bejelenti, hogy majd 
talál alkalmat még a fölszólalásra. 

Köriratok. 
• A közgyűlés ezután Debrecen körirata alaj&-

kővezésévet. azonban erre már nem maradt fe-
dezet. 

A programtervezet előterjesztése után a köve-
zési bizottság tagjai sorra bejelentették kíván-
ságaikat. Korom Mihály a Szent István-tér rend-
behozását sürgette ugy, hogy a város a piac 
számára fentartott rész keréktörő kátyúit hozassa 
ideiglenesen rendbe. Körmendy Mátyás a köz-
kórház és a rókusi templom közötti kocsiút ká-
tyúinak betömését sürgette. 

Mihályffy tanácsos kijelentette, hogy a város 
ezt a két kívánságot az állandó jellegű javítások 
költségeire fentartott összegből teljesitheti még. 

Wimmer Fülöp azt indítványozta, hogy függet-
lenül az idei kövezési programtól, a város vegyen 
fel nagyobb kölcsönt az évről-évre előirányzandó 
kövezési költségvetés terhére és ebből a nagyobb 
torlesztéses kölcsönből készíttesse el a nagyobb-
arányu burkolatokat, mint például a sugárutak 
kövezetét, a Valéria-tér aszfaltburkolatát és a 
Mars-tér burkolatát. Ebez szerinte még a miniszter 
hozzájárulása sem szükséges, mert a város ezt 
a kölcsönt abból az összegből tőrleszthetné. ame-
lyet évről-évre u j kövezésekre állit be a költség-
vetésbe. Ajánlatosnak tartaná Wimmer, ha a város 
felterjesztést intézne a belügyminiszterhez és sür-
getné annak a jelenlegi rendszernek a megszünte-
tését, amely lehetetlenné teszi a programszerű 
városfejlesztést, mert még a jóváhagyott költ-
ségvetés keretében sem épitkezhetik a város, ha 
előzőleg nem szerzi meg hozzá a kormányhatóság 
külön hozzájárulását is. 

Lantos Béla Újszeged számára sürget kövezést. 
A programot elfogadja, de arra kéri a város ha-
tóságát, hogy a Wimmer által indítványozott köl-
csön fölvétele esetén Újszeged forgalmasabb uccáit 
is köveztesse ki a város. 

Kőrmendy Mátyás a nagykörút gyalogjáróínak 
elkészíttetése érdekében szólalt fel, dr. Kovács 
József pedig a Kálvária-tér feltöltését sürgette. A 
bizottság végül is a mérnöki hivatal javaslatát 
egyhangúlag elfogadta. 

ján elhatározta, hogy felterjesztést intéz a 
kományhoz a nyugdíjas közalkalmazottak el-
látása körül mutatkozó különbségek megszűn-
tetése érdekében. 

Zala vármegye akciójához azonban, amely-
nek célja, hogy a kormány módosítsa az in-
gatlan birtokok jövedelmi és vagyonadó ki-
vetési szabályait, nem csatlakozott a köz-
gyűlés. 

A tanács javaslatára kimondta a közgyű-
lés, hogy a Magyar Revíziós Ligát három 
éven keresztül évi ezer-ezer pengővel támo-
gatja. 

Az újszeged! villa telkek 
megváltásához Vásárhelyi Béla OFB biró a 
közgyűlés hozzájárulását kéri. A tanács azt 
javasólja, hogy azt a részt, amelyre a város-
nak a park kiterjesztése céljából szüksége van, 
ne adja át a közgyűlés, a többi megváltásához 
azonban járuljon hozzá. 

Dr. Fajka Lajos nem fogadja el a tanács 
javaslatát, amely szerinte megakadályozza Új-
szeged fejlődését. 

Tonelli Sándor elfogadja a tanács javasla-
tát, mert éppen ez biztosítja Újszeged fejlesz-
tésének lehetőségét. Minden városnak előbb-
utóbb 

városligetei kel! létesítenie. 
Azért van szükség arra, hogy a város ezt a 
területet tartsa fenn, 

Dr. Fajka Lajos a zárszó jogán szólal fel, 
majd a polgármester jelentkezik szólásra. 

— Ki kell egyszer fejteni már dióhéjban, 
hogy mi történt Szegeden a földreform vég-
rehajtása körüli 

Mindig voltak, leginkább ügyvé-
dek, akik lázították a népet 

Nagy zaj támad a polgármester kijelenté-
sére. Fajka Lajos a padot veri. 

— Tessék megmondani, kik azok az ügy-
védek — kiáltja többször egymásután^ 

— Például ön is — szól rá a polgármester., 
— Ezt visszautasítom, majd elintézem ezt— 

kiáltja vissza Fajka Lajos és keményen ütögeti 
a padot. 

A főispán csengője csillapítja csak a zajL 
.4 polgármester ezután megnevezi dr. Lé~ 

vay Ferencet is, majd elmondja, hogy az OFB 
Szeged földbirtokpolitikájával meg volt elé-
gedve, mert a város uj exisztenciákat teremt 
a kis bérparoellákkal és minden jogos telek-, 
igényt kielégít. 

— Ufszeged népé! is fellázítot-
ták mos! 

— folytatja a polgármester — ezért indította 
most meg az OFB az eljárást. Ezt a területet 
nem Udhaija át a város senkinek, mert a jö-
vőben szüksége lesz rá. Minden igényjogosult 
kaphat földet Újszegeden, de nem a Főfasor-
ban, mint ahogy a Széchenyi-téren sem. 

— Sokszor följelentették a várost, de az 
illetékesek megállapították, hogy Szeged föld-
birtokpolitikája talán még a földreformnál is 
szociálisabb. 

Fajka Lajos személyes kérdésben szólal feL 
— A polgármester azt mondta, hogy lázítot-

tam. Ezt én visszautasitom — mondja. 
— Pedig tanulhatna belőle — öcsém — szól 

rá a polgármester, mire a közgyűlés tagjai 
megtapsolják. 

A közgyűlés nagy többséggel ezután elfo-
gadja a tanács javaslatát. 

Fodor. Jenő polgármesterhelyettes 
a bldjavilás 

körül támadt 150.000 pengős hiteltullépéí 
ügyét ismerteti. Hivatkozik a szakértők meg-
állapításaira és kéri, hogy ezt az összeget póU 
hitelként szavazza meg a közgyűlés. 

Dr. Kovács József szól hozzá elsőnek. Ma 
délelőtt tárgyalta a kövezési bizottság az idei 
kövezési programot. Az idén alig százhatvan-
ezer pengője van a városnak uj kövezésre. A 
hidjavitás 150 000 pengős hiteltullépése na-
gyon sok. Ebből a pénzből inkább a kOveeM 
programot kellene kiszélesíteni. 

Derzenczey Domokos műszaki főtanácsos 
ismerteti a hiteltullépés műszaki okait El-
mondja, hogy csak munkaközben kerültek 
napvilágra azok a szerkezeti hibák, amelyek' 
nek kijavítása megdrágítja a hid rekonstruál 
lását. 

A tanács javaslatát egyhangúlag elfogadta 
a közgyűlés. 

A főispán ezután bejelentette, hogy a szén-
ügyet leveszi a napirendről, mert az csak té̂  
védésből került a tárgysorozatba. A tanács 
elsőfokú határozatát még nemfelebbezték meg 

Fodor. Jenő 
a kisvasul 

építőinek pótkövetelésére vonatkozó tanács! 
javaslatot terjeszti elő. A vállalkozók először 
417 millió pőtköltséget kértek. A szakbizott-
ság méltányosság cimén 127 millió kifizetéséi 
javasolta. A tanács összesen 91 millió koro-
nát utalt ki. A tanács most ennek tudomásul-
vételét kéri. 

Dr. Fajka Lajos felszólalása után a közgyiL 
lés elfogadta a javaslatot. 1 

A villanyszerelés! szabályrende-
lete! 

látatlanba fogadta el a közgyűlés. Az ipar-
testület kívánságára a tanács át ir a gázgyára 
hoz, hogy addig ne kapcsolja be sehol a« 
áramot az uj vezetékbe, amig meg nem győ-
ződik róla, hogy megfelelő anyagot használtaié 
fel hozzá, y 1 ^ < 

Lázító ügyvédekről beszélt 
a p o l i á m e s t s r a imai közgyűlésen 
Egyhangú határozattal elfogadták a kövezési programot 

s megszavazták a hldjavitási munkálatok póthltelét 


