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ÁRVÍZI KEP A SOMOGY1-1ELEPROL 
Kártérítési perek a város eUen az összedőlt házak miatt 

(A Délmagyarország munkatársától) Évek-
kel ezelőtt elhatározták a városházán, hogy az 
egyre növekvő szegedi munkanélküliség prob-
lémáját telepítéssel lehetne megoldani. Az el-
gondolás az volt, hogy minden munkanélküli-
nek juttatni kell egy párszáz négyszögöles 
házhelyeit, ahol a megélhetésre szükséges min-
dennapit megtermelheti. Gombám ódra nőttek 
ki a földből a telepek; apró, tenyérnyi ablakú, 
vályogból készült viskókkal népesedett be a 
körtöltésen kivüli hepe-hupás terület, amely 
nagyrésze egészségtelen, vizállásos, mocsaras, 
vadvizektől elöntőit gyenge minőségű rét és 
szántóföld volt. 

Rövid egy-két év alatt a Somogyi-telep után 
az Aigner-telep, Fodor-telep, Vasutas-telep, 
Kecskés-telep, majd a Klebelsberg-telep is 
Jriépült", azonban 

a munkanélküliség, nemhogy meg-
szűnt volna, hanem egyre növekedett 
és a mult évben már több, mint hat-

ezer ember szorult közellátásra. 

A kérdést nem oldották meg, de tény, hogy a 
telepeken még többen kerültek a belvárosi ned-
ves lakások veszélyét felülmúló, közegészség-
ügyi szempontból súlyosan kifogásolható, me-
nyezetig nedves, penészes viskókba, 

A város vezetősége, amely egyideig örven-
dezve nézte a telepek fejlődését, egyszer csak 
észrevette, hogy egyre több és több baja van a 
telepek lakosságával, amelynek sorait 

egyre nagyobb százalékban tizedeli 
meg a tüdővész. 

A telepiek küldöttségei egymást érték a város-
házán, ahol járható utakat, csatornázást, köz-
müveket, villanyvilágítást, jobb közlekedést, 
középületeket, iskolákat, napközi otthonokat, 
tűzoltóságot és közbiztonsági szempontból rend-
őrkirendeltségek felállítását kérték. A város ha-
tósága egyideig a nehéz pénzügyi helyzet miatt 
huzta-halasztota a kérések tel jesitését, de ké-
sőbb kénytelen volt a iogos kívánságok egy-
részét teljesíteni. 

Ezek közé a nagynehezen teljesített kívánsá-
gok közé tartozott a Somogyi-telep uccáinak 
rendezése, feltöltése, planirozása és az uccák 
két oldalán vízlevezető árkok létesítése. Ezek-
re az árkokra azért volt elsősorban szükség, 
mert 

az esős tavaszi, őszi hónapokban So-
mogyi-telep legnagyobb részét elbo-

rította a viz. 

A városi mérnök! hivatal meglehetősen nagy 
költséggel planirozta ugy<v< a Somogyi-telep-
nek azt a részét is, amelyen keresztül a VII. 
6s VIII. uccák húzódnak, dombnak le, domb-
nak fel. A kocsiutat planirozták ugyan, azon-
ban a vízlevezető árkokal igen keskeny re ét 
nagyobb tömegű viz levezetésére alkalmatlanra 
méretezték. A másik eredendő hiba az volt, 

hogy dombtetőn, pár lépéssel odább pedig há-
rom-négy méteres völgyben épültek a VII. és 
a VIII. uccáhan a házak, amelyek előtt a ter-
mészetes vízlefolyás megvolt. A telepnek ezt 
a részét elmulasztották planirozní és így állott 
elő az a helyzet, hogy egyes házakhoz most 
csak több méter magas lépcsőn lehet a kocsi-
utról feljutni, viszont egyes házak jóval a föld-
szintje alá kerültek. 

Már évek óta ennek a két uccának lakossága 
a legnagyobb elkeseredésben él, küzködik, nyo-
morog omladozó házaiban. Az elkeseredésnek 
pedig megvan az oka. Ugyanis a városi mér-
nökség az uccák rendezésekor ezt a két uccát 
is rendezte és a dombos terep kocsiutját ugy 
egyengette ki, hogy egyes házak valóságos he-
gyek tetején állanak, másokat pedig teljesen 
eltemetett az egy szintre emelt kocsiút feltöl-
tésével. Nyári záporok és őszi-tavaszi esőzések 
hatalmas víztömege ennek következtében a 
kocsiutról 

a mélységbe került házak ajtóján, ab-
lakán zudul be a lakásokba, 

ahol bokáig, néhol térdig érő vizben kénytele-
nek lakni az emberek. Szinte megismétlődő 
munkája ennék a két ucca sokat szenvedett la-
kóinak a vizmeregetés, amely abból áll, hogy a 
feltöltött kocsiutról a lakásokba befolyó eső-
vizet lábasokkal, fazekakkal meregetik vissza az 
uccára. 

Cölöpökre, téglákra rakott pallókon keresz-
tül bonyolódik le a forgalom és 

az elöntött lakások sárossá ázott pad-
lóján tócsákban áll az áporodott esővíz. 

A házak falain tenyérnyi széles repedések 
tátonganak. Némelyik háznak, viskónak egyik 
fala kidőlt, mert alámosta a viz és a hasadé-
kon keresztül látni lehet, hogy a bokáig érő 
vizben átázott ruháju, elkeseredett emberek 
végzik munkájukat. 

Az egyik házban betegen fekszik egy idős 
ember. A másikban két gyermek fekszik ma-
gas lázzal. 

A szobák falán ujjnyi vastagon virág-
zik a salétrom és a penész. 

Az ágy 10 centiméteres vizben áll. Keresztül-
kasul a szoba padlóján egymásra rakott tég-
lák hevernek A menye zetról néha-néha csob-
banva, hangos loccsanással hullik a sárvakolat 
a szennyes vizbe, amelynek zöldessárga mély-
ségéből itt-ott egy-egy béka bámul a vizme-
regető emberekre. 

A két ucca lakossága már nem egyszer járt 
a torony alatt, nem egyszer kilincselte végig a 
városháiza illetékes ügyosztályainak szobáit ¿3 

számtalanszor kérte a város hatóságát, hogy 

a tavaszi-őszi esőzések és a nyári zá-
porok idején fellépő, megismétlődő 
árvizeket mélyebb, szélesebb és meg-
felelő mennyiségű vizet levezetni ké-

pes csatornával hárítsák el. 
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Az Ígéretek óta házak omlottak össze, embe-
rek pusztultak el a nedves, vizes, düledező 
házakban szerzett betegségekben és most a 
hetek óta tartó esőzések ismét árvíz alá borí-
tottak 10—15 házat Somogyi-telepen. 

Most már elmaradtak a városházáról a kül-
döttségek; az árvíz-ügyek elintézetlen aktáiból 
egymásután a tőrvényszék elé kerülő 

kártérítési perek 

lesznek. Az egyik folyamatban levő kártérítési 
perben a biróság a jövő hét folyamán helyszí-
ni szemlét fog tartani a Somogyi-telepen a VII. 
és a VIII. uccában, hogy eldöntse a kérdésit, a 
várost a két uccának rendezése következtében 
előállott helyzet miatt terheli-e mulasztás és 
hogy a mulasztás megállapítása esetén milyen 
összegű kártérítésre van joga a háztulajdo-
nosnak. 

Elítélték a szőregi Ipartestület 
sikkasztó pénzbeszedőjét 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sző-» 
regi ipartestület nemrégiben feljelentést tett 
pénzbeszedője, Vjházy István ellen sikkasztás 
büntette címén. Az ipartestület feljelentésében! 
elpanaszolta, hogy Ujházy szedte be a tagdija-« 
kat és azokból 322 pengőt elsikkasztott, az ösz-i 
szeget a saját céljaira fordította. 

A pénzbeszedőt szerdán vonta felelősségre 
dr. Berze Árpád törvényszéki biró. Ujházy ár-< 
tatlanságát hangoztatta, de elismerte, hogy al 
322 pengős hiány tényleg jelentkezett az elszá-
molásnál, azonban azt nem tudta megállapí-
tani, hogy miképen keletkezett a hiány. Vele 
közölték hogy 322 pengő hiányzik, ő ezt el 
is fogadta és havonta 10 pengővel töriesztgette 
az elveszett összeget. Nemsokkal később arról 
értesült, hogy a testület bűnvádi feljelentést 
tett ellene, mire a fizetést beszüntette. 

A biróság sikkasztás vétségében mondotta ki 
bűnösnek a pénzbeszedőt és egyhónapi fogház- 1  

ra ítélte jogerősen. 

DIVAT TOPÁNKA 780 
VARROTT 5ZANDAIETT 12« 
FEHÉR NUBUCK CIPÓ 12 so 

SA LA M N E R 
MKficskemtflu. i l i Y J W h L . u . 2 . Szeged: Kárász u.6. VILErzüébef k r r . t o Vl.Andrdssy-úf 37. 


