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Modern strandfürdő és diákszálló építése
Szeged Idegenforgalmi programjában
Dr. Pálfy József polgármester felterjesztése a kereskedelmi
miniszterhez
(A Délmagyarország munkatársától.) A kereskedelmi miniszter felhívta a vidéki városokat, hogv készítsék el jövő évi idegenforgalmi
munkaprogram jukat. Á városok programtervezetét a Magyar Városok Kulturális Szövetsége
gyűjti össze és közösen felterjeszti a kereskedelmi minisztériumba. A szegedi idegenforgalmi hivatal javaslatára dr. P á l f y József poljármester az alábbi jelentést terjeszti a kereskedelmi miniszterhez:
— Tisztelettel jelentem, hogy az 1935. évben
a következő idegenforgalmi munka-programot
dolgoztuk ki: Az idén bevezetett és szép kezdeti eredménnyel járt

Í

külföldi nyaraltatási akció
további kiterjesztése, részben a szomszédos
megszállt területekre, részben pedig Angliára
és Franciaországra ottani képviselteink utján.
Ecélból a iehető legtökéletesebb magyar, néniéi, francia és angolnvelvii modern illusztrált
prospektusok cs egy művészi, többszinnyomású plakát megfelelő mennyiségben való elkészitcse szükséges. Ebbe az akcióba kívánjuk
kapcsolni
a szegedi gyümölcs
propagálását is a legkülönbözőbb gyümölcskurák meghirdetésével, — továbbá a pusztaszeri
vidék bekapcsolását, vadászatok megrendezése
és a jellegzetes alföldi pusztai élet szemléltetése céljából. Az utóbbi két programpontnak, a
tapasztalatok szerint, hatalmas vonzóerejük
van a külföldiekre. Szükségesnek tartjuk továbbá, hogy
az ujszegedi strandon
megfelelő és a legmodernebb igényeket is kielégítő, egységesített strandfürdőt létesítsünk,
amelynek hivatása a mai szélszórt és többékevésbé kezdetleges felszereléssel rendelkező
kisebb strandfürnők látogató közönségét is jobban kiszolgálni és teljes mértékben kihasználni a rendkívül kedvező fekvésű ujszegedi
strand-terület idegenforgalmi lehetőségeit.
— Ennek az intézkedésnek kiegészítéséül
most már múlhatatlanul szükségesnek mutatkozik egy megfelelő
turista-, illetve diákszálló

létesítése, amelv célra Újszegeden egy erre alkalmas épület (Szerb-bánáti internátus) rendelkezésre áll. Az átalakítások nem igénveinek
számottevő összeget és a szálló egyszerű, de
modern és higiénikus felszerelése sem ütközik
leküzdhetetlen akadálvokba. különösen, ha az
ehhez szükséges összeget több évre elosztva állitanók be idegenforgalmi költségvetésünkbe. A
strandfürdő mellé épitendő modern nagyszál'ó,
amely a luxus igényeket is ki tudja elégíteni,
távolabbi programunk tárgva marad.
— Az ujszegedi töltés beíásitása, helyenként
parkírozása, megfelelő világítással való ellátása és padokkal való kiegészítése is szervesen
ide tartozik. A hazai vendégforgalom belső kifejlesztése érdekében az év minden szakában
gondoskodni kívánunk megfelelő attrakciókról. Ennek érdekében az TBUSz-szal, a Mávval, a nagvohb fővárosi lapok utazási irodáival
megállapodást kívánunk létesíteni
filléres
gyorsvonatok és szegedi utazó csopoitok indítása és megszervezése érdekében. Arra törekszünk, hogy a lehetőleg
hatnapos „Szegedi Karácsony"akciót
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még ebben az évben megvalósítsuk
Minden
ilyen különleges alkalommal a szegedi és szegeávidékí specialitásokat, néprajzi szokásokat,
a halászat minden fajtáját, a jellegzeic^bb helyi, valamint a nagyvárosi szórakozások minden jelentőségét nvűjtani fogjuk a hozzánkérkező vendégeknek.
— A fentirt programpontok közül különösképpen az uj strandfürdő és diákszálló létesitéi>e, ui prospektusok és plakátok elkészíttetése
és az idegenforgalmi hivatal bérlendő uj uccai
helyiségének berendezése érdemesek arra, hogy
a kereskedelmi kormány részéről támogatásban
részesül jenek. Ezért tisztelettel kérem, méltóztassék ezen a cimen az 1935. évi költségvetésben Szeged idegenforgalmi törekvéseinek elősegítésre a Nagyméltóságod által

méltányosnak talált összeget
beállítani.
— Tisztelettel kérem Nagvméllóságodat, —>
folytatja a felterjesztés — kegyeskedjék a vidéki városok idegenforgalmi hivatal vezetőit
kéthavonkint Budapestre és a nagvobb vidéki
városokba értekezletekre összehívni. A vidéki
idegenforgalmi hivatalok vezetőinek a kormány idegenforgalmi elgondolásainak pontos
megösmerése, az ország idegenforgalmi akcióinak tanulmányozása és a fenti értekezleleken
való megjelenésének lehetővé tétele érdekében,
kérünk kedvezményesáru évi vasúti bérletjegyet engedélvezni.
A legközelebbi értekezletet kérjük
Szegedre összehívni
és tisztelettel javasoljuk, hogy annak tárgyal
közé felvenni kegyeskedjék:
I. általános kérdések (országos szervezés stb)
II. a város speciális idegenforgalmi kivánsá.
gai hétvégi kedvezmények, filléres gyors, menetrendi kívánságok, müut kiépítése, szálloda
stb, népművészeti érdekességek fenntartása,
szervezése stb.

Állástalan tanítok
helyettesíthetik a kisegítő Iskolában
a városi tanítókat
Az iskolaszék e!vi döntése — Várhelyi, Mészáros és Gáspár
a Csongrádi sugáruti iskola igazgató-jelöltje
(A Délmagyarország munkatársától.) A községi iskolaszék csütörtökön délután a városházán ülést tartott. Dr. Tóth Imre elnöki megnyitójában megemlékezett arról, hogy a júniusi elemi
iskolai vizsgák tanúsága szerint ugy az igazgatók. mint a tanítótestület legeredményesebb
munkásságot fejtették ká. Kisebb folyóügyek
letárgyalása után igen érdekes, elvi jelentőségű
kérdés került napirendre az ülésen- Arról tárgyalt az iskolaszék, hogy a tanerőket azzal a
kötelezettséggel nevezik ki. hogy a délutáni
órák alatt a kisegítő iskolában kötelesek tanitani- Ujabban több tanitó, arra való tekintettel,
hogy gyengélkedik, a délutáni órákban helyettesitteti magát a kisegítő iskolában és a helyettesét a sajátjából fizeti.
Az iskolaszéki ülésen nagy érdeklődéssel tárgyalták ezt a kérdést- Számosan szólaltak fel
és- különböző szempontokból bírálták, hogy joga van-e a megbízott tanítónak helyettest állitami a kiisegiitő iskolába. Az egyik felszólaló
azt vitatta, hogy az a tanitó. aki délelőtt eltudja
látni munkáját, az a délutáni órákban is taníthat. Volt felszólaló, aki azt kívánta, hogy valamennyi tanerő lássa el a kisegítő iskolában való
tanítás munkáját és ha ímegwetegszik, akkor a
másik tanitó helyettesítse. Volt, aki azt kívánta,
hogy a tanítók három h&vonkint felváltva végezzék el a délutáni tanitás munkáját.
Igen figyelemreméltó volt az a felszólalás,
amely azt céjozta, hogy a felváltva való tanítás
igjan megfontolandó. Utalt arra a felszólaló, hogy
a tanítók helyett a kisegítő iskolákban állásnélküi tanítók tanítsanak és így 20—30 pengős keresethez jutnak• amelyből fenntartják magukat.
A felszólaló javaslatára az iskolaszék ugyszól/án elvi jelentőségű döntést hozott a kisegítő
iskolákban való tanítások ügyében- Kimondta,
hogy elvileg egyáltalán nem helyesli a helyettesítések rendszerét, de a nagy tamtónyomorra és
az á-llástalan tanítók nagy számára való t 'kin
tettei nem kifogásolja, ha a tanítók helyettesítésükről gondoskodnak a kisegítő iskolákbanAz iskolaszék ülésének napirendjén egy másik
fontos ügy is szerepelt: a Csongrádi-sugáruti iskola igazgatói állásának betöltése. Ennél az
iskolánál tudvalevőleg Kiss Gyula igazgató
nyugdíjazása folytán megüresedett az igazgatói
állás- Öten pályáztak az állásra és közülük jelölt az iskolaszék. A legtöbb szavazatot, számszarint tizennyolcat, Várhelyi (Veszelovszky)
József, a belvárosi iskola tanítója kapta. Mészáros Béla, a somogyitelepi iskola igazgatója
10 szavazatot kapott. Gáspár Dezső, aki a
Csonícrádi-sugáruti iskolában tanií jelenleg, öt.

Wéber István, a Klebelsberg-tdepi islkola igazgatója hároim szavazatot kapottAz iskolaszék a három legtöbb szavazatot
nyert pályázó nevét a tanfelügyelő elé terjeszti
és Kiss Károly tanfelügyelő a jelöltek közül nevezi majd ki a Csongrádi-sugáruti iskola uj
igazgatóját.

Szomorú kimutatás
a szegedi közmunkákról
(A Délmagyarország munkatársától.) A belügyminisztériumban most kimutatás készül a magyar városok 1934-ben végrehajtott és elvégzendő közmunkáiról- A miniszter felhívta a városokat és a víz-szabályozó társulatokat, hogy
a közmunkákról tegyenek hozzá jelentést. A felhívás megérkezett Szegedre is és a mérnökség
összeállította a bel- és külterületen elvégzett,
vagy előirányzott közmunkák
jegyzékét- A
jegyzék szerint a belterületen a legjelentősebb
közmunka a Mars-tér burkolása lesz. amelyhez
már hozzá is kezdtek a napokban. Magasépítés volt az ujszegedi elemi iskola bővítése- A
törvényhatósági közutakon négy kilométer ujrahengerelését végezték el házilap. A rtagyforgalmu befutó útszakaszokon szükséges volna a
makadámutak újraburkolása
7 kilométeres
hosszúságban, továbbá a bekötő útszakaszok kiépítése 30 kilométeres hosszúságban. Jelentős
közmunkát bonyolít le a szegedi Ármentesitő
és Belvizszabályozó Társulat is- Előirányzott
munka az algyői főcsatorna építésének folytatása. Ennek során mintegy 30.000
köbméter
földmunka kerül kivitelre 50-000 pengős költ
séggel.
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