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Izgalom Alsóvároson 
a Mátyás-tér kövezése miatt 

A polgórmesíer hétfőn helyszint szemlét tartott a munkálatoknál 

(A Délmagyarország munkatársától.) Általános 
megnyugvást keltett az a hir, hogy a belügy-
miniszter végre jóváhagyta a Mátyás király-tér 
és a teret környékező uccák újraburkolásáról szóló 
közgyűlési határozatot és annak alapján a vál-
lalkozó megkezdte ezen az elhanyagolt helyen 
a kövezési munkálatokat. A vélemények meg-
egyeztek abban, hogy a Mátyás-templom kör-
nyékének rendezése a .cgsürgősebb városi fel-
adatok közé tartozik, mert hiszen a Mátyás-kora-
beli templom a benne fölhalmozott ériékes rit-
kaságokkal és régiségekkel Szeged egyik legér-
dekesebb idegenforgalmi látványossága, amelynek 
hozzáférhetővé tétele igen fontos érdek. A tér 
és a teret környező uccák burkolata viszont csak 
arra lehetett alkalmas, hogy a kiváncsi idege-
neket egyszer ós mindenkorra elriassza nemcsak 
a Mátyás-templomtól, hanem Szegedtől is. 

A vállalkozó néhány héttel ezelőtt megkezdte 
a munkát, amely most érkezett el a kőburkolat 
lefektetéséhez. A környékbeli lakosság érthető ér-
deklődéssel figyelte a kövezési munkála'.okat és 
most megütközve tapasztalta, hogy azok 

megközelítőleg sem elégítik ki a vára-
kozásokat. 

Hétfőn délelőtt népes alsóvárosi küldöttség je-
lent meg dr. Pálfy József polgármesternél Schnei-
der Vencel házfőnők-plébános vezetésével. A pol-
gármester a küldöttséget a tanácsteremben fo-
gadta, ahol elkeseredett kifakadások hangzottak 
el Alsóváros csalódása miatt. S"hneider Vencel 
elmondotta, hogy az alsóvárosiak rendes, városi 
kövezetre számítottak, ehelyett most azt látják, 
hogy 

a tér és a hozzávezető kél ucca, a Föld-
műves- és a Sárkány-ucca teljesen pri-

mitív falusi kövezetet kap: 

alaipozásnélküli hasított kőburkolatot, amely alig 
jelent haladást, javulást az eddigi lehetel!e-i ál-
lapottal s..emben. A hasított durva kövekből ké-
szítendő burkolat egyenetlen, hepehupás, 

autó- és kocsiközlekedésre nem ulkul-
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az autósok félve kerülik el, mert minden pilla-
natban tengelytöréssel, defekttel fenyegeti kocsi-
jukat. A hasított kőből készítendő burkolat egy-
általában nem teszi megközelithetőbbé a Mátyás-
templomot. Ha már köveztet a váA», tökéletes 
munkát kellene végeztetnie. Az alsóvárosiak azt 
sem bánnák, ha inkább kisebb terület kapna uj 
burkolatot, die tökéletes, alapozott, kockakőből 
való burkolatot kapjon. 

A polgármester a küldöttséget úgyszólván a 
város egész mérnökkarának jelenétében fogad-
ta. Ott volt Barzenczey Domokos műszaki fő-
tanácsos, a mérnöki hivatal vezetője, Mihályffy 
László műszaki tanácsos, a városrendezési osz-
tály vezetője és Hergár Viktor főmérnök, a Má-
tyás-téri munkálatok ello:.őre. A mérnökök kö-
zölték a polgármesterrel, hogy a vállalkozó pon-
tosan a vállalati kiírás alapján végzi a munká-
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ját. Megbízást hasított terméskő alkalmazására és 
alapozásnélküli burkolat készítésére kapott, mert 

ez a legolcsóbb burkolat, 

az igaz, hogy ideálisnak nem nevezhető. A' vál-
lalati feltételek megváltoztatása súlyosabb bonyo-
dalmakat okozna, mert teljesen uj kalkulációra 
lenne szükség és további költségfedezetről is 
kellene gondoskodni, mert az alapozott kockakő-
burkolat lényegesen drágább, mint az alapozatlan 
hasitolt kő. Mi'iályffy tanácsos bejelentette, hogy 
a templomhoz vezető ut kikövezéséhez szükséges 
kockakőanyag talán kitelik abból a használt kő-
anyagból, amelyet a Mars-térről szedtek most 
fel. 

Dr. Pálfy József polgármester a küldöttség 
és a mérnökök meghallgatása ulún kijelentette, 
hogy személyesen akarja megtekinteni a tér kö-
rül folyó munkálatokat. Egy órakor a mérnökök 
társaságában autóba ült a polgármester és a 
Mátyás-téren helyszíni szemlét tartóit. 

A szemleutról a következőket mondotta a Dél-
magyarország munika társának: 

— Az alsóvárosi bizoltsági tagok és az érde-
kelt lakosság körében a Mátyás király-tér környé-
kén megindítóit kövezési munka bizonyos csaló-
dást okozott, ők ugyanis kiskockaburkol atra szá-
mítoltak, pedig erről sohasem volt és nem is 
lehetett szó, mert nincs rá fedezetünk. Mind-
össze hatvanötezer |vi..0'

:">s hitelkor®, állt a rendel-
kezésünkre és ebből mást nem is csináltathatunk, 
csak válogatott bazaltkőburkolatot. Ez a válo-
gatott bazaltkő tulajdonképen kockakő, csak 
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nincs teljesen kidolgozva. 
— Kinn a helyszínen megállapítottuk, hogy a 

vállalkozó a kőburkolat alá elsőrendű marosi ho-
mokot használt föl. Ebbe a homokrétegbe ágyazza 
be a bazaltburkolatot, amelynek szélessége két ós 
félméter. A bazaltburkolat mellett két oldalon a 
régi burkolat felszedett fejköveiből készül bur-< 
kolat. A középső burkolathoz a vállalkozónak 
válogatott kőanyagot kell felhasználni. Találtunk 
néhány kisebb és szabálytalanabb formájú kö-
vet és néhány törött követ is, de a mérnököt 
kijelentése szerint ennek nincs jelentősége, mert 
a burkolat hivatalos átvétele még nem történt 
meg és a vállalkozó köteles az átvételkor talált 
hibákat kijavítani. 

— Megnyugtattam az alsóvárosíakat — foly-
tatta a polgármester —, hogy a készülő burko-
lat éppen olyan lesz, mint amilyent a Csongrádi-
sugárut kapott, ahol kifogás nincsen ellene, a 
vállalkozót azonban, akinek megbízottai szintén 
jelen voltak, felszólítottam szóbelileg is, de Írás-
ban is felhivom, hogy ne használjon föl olyan 
anyagot, amely nem felel meg a vállalati ki-
írásnak, tehát már most cserélje -ki a kisebb 
és a törött köveket, akkor is, ha azok a döngő lés 
alkalmával törtek össze. Schneider plébános azt 
kérte, hogy a templomhoz vezető utat lássuk el 
jobbminőségii burkolattal. Ezt a kivánságát én 
is teljesitendőriek tartom és ezért engedélyt ad-
tam rá, hogy a MarS-térről felszedett régi kor!, i-
köveket erre a célra használja fel a mérnöki 
hivatal. 

A szegedi rendőrség elfogta 
a legutóbbi kasszaftirások tetteseit 

A vakmerő szövetkezet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Félév óta 
Szegeden a kasszafurással kapcsolatos bűncse-
lekmények egész sorát követték el. A rendőrség 
erélyes nyomozást indított a tettesek után, de 
eddig eredmény nélkül. Vasárnapra virradó éj-
szaka egy betörőlársaság az egyetem Fodor-ueeai 
ga:dasági hivatalába próbált bejutni. Szombat 
este a SzEFHE helyiségében, amely ugyancsak 
a Fodor-uccai épületben van, házimulatságot tar-
tottak a késő éjszakai órákig. A helyzettel is-
merős betörőtársaság ezt az alkalmat akarta fel-
használni arra, hogy a gazdasági hivatal kasszá-
ját megfúrja. 

A Fodor-uccai vasrácsos kapun átmásztak a 
tettesek és a betegfelvevő intézel ablakán üveg-
vágóval lyukat vágtak. Ezen azután benyúltak, 
felnyitották az ablakot és bemásztak a helyi-
ségbe. Egyikük az udvaron állhatott őrt, a töb-
biek hozzákezdtek a munkához. Az egyik helyi-
ségben 65 centiméteres falat igyekeztek átfúrni, 
hogy ezen át a pénztárhelyiségbe jussanak. Mun-
kájukban azonban megzavarták őket, mire elme-
nekültek. 

A rendőrség még az éjszakai órákban lázas 
nyomozásba kezdeti és rövidesen siker koronázta 
a munkát. Az egyetemnél végrehajtott betörési 
kísérlet után alig két órával már kézre is ke-
rültek a tettesek: Gregus József 30 tvss rovott-
multu gyári munkás, Molnár István 30 éves 
szőregi napszámos és Bíró Lajos 31 éves sze-
gedi munkanélküli személyében. 

A rendőrségen azonnal megkeni lék a kilvill-
eatásokat, a betörők már az első kihalljntás 
során 

nyolc Szeged n elkövetett koss-rfurást 
•lLelve kíséri, JÍ ismertek ha. 

nyolc betörést ismert be 

Bevallották, hogy ők követték el januárban a 
Feketesas-uccában a Brucicner-féle papírkereske-
dés kárára elkövetelt betörést, április 10-én a 
Fenyő Testvérek céghez akartak betörni, május 
4-én ők törtek be a Hűtőház és Élelmiszerszállitó 
rt. irodájába, szeptember 12-én a Takaréklár-
uccában Pollák Sámuel kötélüzlelébe, október 
7-én" Kunnerth János Polgár-uccai kereskedő ká-
rára követtek el betörést. Október 16-án Kertész 
Ferenc Szent István-téri terménykereskedőnél tör-
tek be, október 19-én Sebestyén József mérnök 
lligó-uccai lakásán fu. Iák meg a kasszát. A nyolc 
betörésből 6000 pengőnyi kár származott, ebből 
mintegy 

1500 pengőt a betörötársaságnál mea-
talált a r.mdőrség. 

Ugyancsak megtalálták Sebestyén mérnök kárá-
ra történt kasszafurásból származó ékszerek egy-
részét - is. 

A kasszafurók kihallgatása hétfőn egész nap 
tartott. Megállapították a detektívek, hogy a ko-
rábbi betöréseknél még egy negyedik társuk volt 
a kasszafuróknak: Crzgus Károly, aki most Bu-
dapest mellett egyik községben tartózkodik. El-
fogatása iránt megtörtónt az intézkedés. 

A rendőrség a nyomozást tovább folytatja, 
mert feltehető, hogy a négytagú kasszafurótársa-
ságot még több bűncselekmény terheli, annyi 
azonban máris bizonyos, hogy az utóbbi évek leg-
vakmerőbb kasszafuróbandáját sikerült most ár-
talmatlanná tenni. 
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