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Szeged nem fárul 
a városi üzemek 
egységes vezetéséhez 

A belügyminiszter sürgősen fölkérte az üzemek számadásait 

(A Délmagyarorsz'ág munkatársától) A Vá-
rosok Országos Kongresszusának választmánya 
legutóbb, ket napon át ülésezett Budapesten. 
Az üléseken Szeged város hatóságát dr. Pálfy 
József polgármesterhelyettes képviselte. A pol-
gármesterhelyettes pénteken foglalta el ismét 
hivatalát és ezalkalommal beszámolt dr. So-
mogyi Szilveszter polgármesternek a városok 
választmányának értekezletéről. 

Az értekezlet előtt 

a városi üzemek 

ügye szerepelt. A Városok Országos Kongresz-
szusa ugyanis azt tervezi, hogy a városi üze-
meket közös vezetés alá vonja. Ebbő l a célból 
külön szervet állítanának fel, amelv egységesen 
irányítaná a hatósági üzemeket. Éz a közös 
szerv intézné az üzemek számára szükséges 
beszerzéseket és általában javaslatokkal szol-
gálna az egyöntetű vezetés tekintetében. 

Somogyi Szilveszter polgármester kijelentette 
6 Délmagyarország munkatársa előtt, hogy 
egyáltalán nem tartja rokonszenvesnek ezt az 

elgondolást. Ezidöszerint is az a baj, hogy 

a-hatósági üzemek vezetésébe töb-
ben szólnak bele 

és ha a közös vezetés megvalósulna, akkor egy 
szervvel több lenne, amely az üzemek iránvi-
tását végezné. Éppen ezekre való tekintettel 
Szeged város h a t ó s á g a a m a g a részéről n e m já-
rul hozzá ahhoz, hogy a h a t ó s á g i ü z e m e k e g y -
séges vezetés alá kerüljenek. 

Az üzemekre vonatkozólag különben leirat 
érkezett a belügyminisztertől a városhoz. A 
miniszter az üzemekre vonatkozó összes zár-
számadások és a jövő évi költségelőirányzatok 
sürgős felterjesztését kéri. Ezeken kívül fel kell 
küldeni a kórházra, a szegényházra, az árva-
házra, a könyvtárra és a muzeumra vonatko-
zó számadásokat is. Mindezekből azt kívánja 
megállapítani a belügyminiszter, aogy a váro-
si üzemeknél és intézményeknél nincsenek-e 
tulmagas fizetések, továbbá azt 's, hogy nem 
konkurrálnak-e a hatósági üzemek a magán-
vál la lkozásokkal és vezetésük megfelel-e ta-
karékosság elvének. 

Törvényjavaslat a városi üzemek megszüntetéséről 
Október végén kerül a Ház elé a belögyminiszíer ¡javaslata 

Budapest, október 13. A belügyminiszter a 
kereskedelmi miniszterrel egyetértésben októ-
ber 24-én a képviselőház elé terjeszti a városi 
és községi üzemek megszüntetéséről, illetve 
működési korlátozásáról szóló jelentést. A je-
lentés általában ugy rendelkezik, hogy meg 
kell szüntetni mindazokat a közüzemeket, ame-
lyeknek feladatát a magánvállalkozás el tudja 
látni. A községi mozik közül azokat, amelyek 
veszteséggel dolgoznak, meg kell szüntetni, a 
veszteséggel dolgozó fürdőüzemeket pedig bér-

be kell adni. A miskolci zálogkölcsönző intéze-
tet át kell adni a postatakarékpénztárnak. A 
községi temetkezési intézetek fenntartását nem 
tartja kívánatosnak a belügyminiszter. Ott, 
ahol magánkertészek vannak, a községi virág-
kertészek kereskedelmi tevékenységet nem foly-
tathatnak. A müjéggyárak és a téglagyárak bér-
beadása és eladása kívánatos. Á törvényható-
sági és községi üzemek felülvizsgálása egyéb-
ként teljes egeszében megtörtént, már csak né-
hány kisebb fővárosi üzem van Mátra. 

KikelszHy makói polgármester 
Szeged és Makó kapcsolatainak kiépítéséről 
„Helyrehozhatatlan csapás lenne Makóra a szegedi megyeszékhely" 
Áz egyelem épségének védelmében Szeged feltétlenül számiihat 

Makóra 

(A Délmagyarország munkatársától) A han-
gulatos, őszi alkonyatban kezdenek a lámpák 
a makói főtéren kigyúlni, de lángjuk a kez-
dődő szürkületben még gyengén pislákolónak 
Játszik. A hatalmas térhez sokkal nagyobb 
forgalom is kicsi lenne, mint amilyen Makón 
hétköznap délután van s azon is, aki keresztül-
megy a téren, amelynek kövezete a vidéki vi-
szonyokhoz képest is rossz, azon is, aki a jó 
aszfaltjárdán gyalogol, látszik, hogy nem any-
nyira a dolga után megy, mint inkább sétál. 
Az ódon városháza kapuja előtt négy-öt ember 
álldogál s fennt, az első emeletnek az előtt az 
üvegajtaja előtt, amellyel az érkező szemben 
taálja magát és amelyen fehér iáblán fekete 
betűkkel szembetűnik a felírás, hogy „Pogár-
mester", ketten beszélgetnek. Bent az előszo-
bában a szolgálati-ruhás hajdú buzgón veszi 
a hivatását. Köszön az érkezőknek, útba iga-
zítja őket, aki korán keresi a polgármestert, 
azt informálja arról, hogy okvetlenül feljön a 
polgármester ur, de talán valamivel később és 
este hétig-nyolcig feltétlenül ittmarad. 

A tágas, de talán nem egészen stílszerűen 
reprezentáló előszobából üveges ajtó nyilik a 
polgármester szobájába. Az ajtókon, az üve-
gekre függöny van kifeszítve, a hang azonban 
átszűrődik, ugy, hogy az idegennek, aki az elő-
szobában várakozik, már itt módjában van 
megállapítani, hogy a makói polgármester, dr. 
Nikelszky Jenő, a felekkel szemben figyelmes, 
nagyon jómodoru, előzékeny ur lehet. Ez az 
eső impressziónk, amelyet az előszobában 

szerzünk, megerősödik, amikor bennt a polgár-
mesteri dolgozószobában vagyunk. Már ülünk 
és beszélgetünk Makó — tapasztalatunk szerint 
általános népszerűségnek örvendő — fiatal pol-
gármesterével. Nikelszky ugyanis, aki zömö-
kös, barna bajuszu, simára beretvált állu, cvik-
keres ur, aligha van több, mint 45 éves és mint-
egy tizenöt éve már is, hogy polgármestere 
Makónak. Petrovics György képviselő utóda és 
mielőtt megválasztották, rendőrtisztviselő 
volt. 

Szegedet és Makót közösen érdeklő 
és érintő kérdésekről folytatunk 

vele beszélgetést 

és kellemesen tapasztaljuk, hogy városa min-
den helyesen felismert érdekének világos sza-
vú és gerinces szószólója, amellett azonban 
higgadt és minden helyzetet natározottan 

koncepcióval lát át és ítél meg. Amikor arról 
beszélgettünk, hogy mi lenne az álláspontja 
arra az esetre, ha a kormány elhatározná ma-
gát Szeged-megye létesítésére, világosan ki-
fejti a következőket: 

— Ennek a megoldásnak m i i v 
den erőmmel ellene lennék. 

A megyeközpontnak Makóról való elhelyezé-
se, illetőleg Makón való beszüntetése ugyanis 

helyrehozhatatlan csapás lenne ránk. 

Nem beszélve arról, hogy magának a várme-

KálsifiMn fefiizlielvehbeii 
a l e g n a g y o b b v á l a s z t é k 
é s l e g o l c s ó b b á r a k 

VARGA VASAM) HÁZBAN 
A Hid-uccai raktárban az összes újdonságok 
v 6 t e 1 kény s zer n é l k ü l megtekinthetők. 

gyei intézménynek elvitele mintegy 50—60 csa-
ládnak az elköltözését jelentené, a makói me-
gyeközopnt beszüntetésé folytán számolni kel-
lene azzal, hogy megszűnik a makói pénzügy-
igazgatóság és megszűnnének mtg más ezidö-
szerint itt funkcionáló intézmények, amelye-
ket annak következtében állítottak fel Makón, 
hogy itt Vĉ n a megyeszékhely. Ha az ország 
tervezett kerületi beosztását életbeléptetnék, 
egészen másként alakulna a helyzet, mert 
amennyire én informálva vagyok — mondta 
Nikelszky polgármester — a kerületi székhely 
ugyan Szeged lenne, de ez inkább politikái 
székhelyet jelentene és 

nem érintené a mostani megye-
beosztást, 

tehát nem érintené Makónak csanádmegyei 
székhelyi jellegét. 

A beszélgetés további során kialakul az az 
álláspont, hogy 

Szeged olyan megoldást semmi 
esetre se mambicionálna, amely 
Makónak legkisebb sérelmével, 

vagy károsodásával járna. 
Szóba került 

a szegedi egyetem megcsonkítása-' 
nak terve 

s tekintettel arra, hogy szerintünk az érdekelt 
makói körökre nézve semmi esetre sem mellé-
kes, hogy mi fog a szegedi egyetemmel történ-
ni, feltesszük azt a kérdést, hogy abban az 
esetben, ha a szegedi egyeltem megcsonkítá-
sának gondolata komolyan fenyegetne, számit-
hatna-e Szeged Makó támogatására? 

— Feltétlenül — mondja a makói polgármes-
ter. De én természetesen a magam véleményét 
mondom el s nem tudom, hogy mi lenne a 
közgyűlésnek ebben a kérdésben az álláspontja. 
Én azonban olyannak látom a helyzetet, hogy 
az érdekelt makói szülőkre semmi esetre sem 
mellékes, hogy egyetemi hallgató fiaikat a bu-
dapesti, vagy szegedi egyetemre iratják-e be. 
Elvi meggyőződésem mellett tehát gyakorlati 
okaim is vannak arra, hogy Szegedet egyete-
mének csonkitatlanságáért folytatott küzdel-
mében. amennyiben hozzánk fordulnak, támo-
gassam. 

L e g v é g ü l 

kulturkapcsolatok megteremtésére i 1 

terelődik a szó s a makói polgármester szive-

Ma Játszik 

Belvárosi Mozi 
Az évad kimagasló eseménye, Douglas 

Fairbanks hatalmas bravurfilmje: 

MODERN ROBINSON 
Rendkívül eredeti és izgalmas kalandor-

történet. 

S z é c h e n y i M o z i 
Utolsó nap: Metró újdonság: 

Diákélet 
Romantikus diáktörténet. 

Főszereplők: 
Ramon Novarro és Magde Evans 

K O R Z Ó M O M le* 

Kém a fegyházban 
Izgalmas detektív hajsza 

Z O R O H'JRU és a gfirllcék 
a két jómadár legjobb repríz filmje. 


