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I szabadtéri játékok rendezősége 
w M l belelentefte a polgármesternek, 

fcsgy nem vállalja az idei Templom-
téri előadások rendezését 

A polgármester tárgyalásokat kezd az uj rendezőség összeállítása 
érdekében 

A Szabadtéri Játékok rendezősége a követ- I 
kezó levéllel fordult dr. P á l f y József pol-
gármesterhez: 

Méltóságos Polgármester Urí 
A mult év november 19-én Méltóságodhoz : 

intézett beadványunkban, később pedig szóbeli j 
tárgyalásaink során megneveztük azokat az 
okokat, amelyek a r ra az elhatározásra kész-
tettek, hogy a szabadtéri játékok további r en-
dezésétől visszalépjünk. Méltóságod azonban 
ugy találta, hogy minden kísérlet, amely a ré -
gi rendezőség felváltását célozná, nem cse-
kély kockázatát jelenti a sikernek. Hiszen a 
kezdeményezés jogcímén kívül két év tapasz-
talata áll az eddigi rendezőbizottság mögött. 
Ezért ú j r a és ismételten azzal a felhívással 
méltóztatott hozzánk fordulni, hogy 

a város egyetemes érdekeiért, de 
különösen az ipar és kereskede-

lem érdekében 

vegyük revízió alá ál láspontunkat: hozzuk 
meg még egyszer a munkának azt az áldozatát 
és vállal juk a kockázatnak azt a veszedelmét, 
amelyet a szabadtéri játékok rendezése j e -
lent 

Polgármester u r kívánságára és miután azt 
a kérésünket, hogy elfogadni méltóztatik a 
rendezőbizottság elnökségét, teljesíteni szives 
volt, ismét készek voltunk vállalni a felelős-
séget és kockázatot azért az ügyért, amely vá-
rosunknak dicsőséget, hírnevet és elismerést 
szerzett, gazdasági ételünknek pedig aléltsá-
gából éledést hozott. 

Polgármester ur koronatanuja annak, hogy 
semmi szin alatt sem akar tuk vállalni az idei 
rendezést és hogy 

a tárgyalások során előterjesztett 
feltételeink kizárólag erkölcsiek 

voltak 

és hogy euedeti elhatározásunktól csak 

Polgármester nr ismételten kife-
jezett nyomatékos kívánságára 

térünk el. 

Ezzel szemben két szegedi újság olyan mo-
dorban foglalkozott a rendezőbizottságnak 
Méltóságod ismételt kérésére elfogadott meg-
bizatásával, amely nemcsak valótlan és ízlés-
telen, hanem mélyen sértő is. 

Városunk és polgártársaink érdekében 

nem tértünk volna ki a fáradság és munka 
elől és sa já t érdekeink ellenére vállaltuk vol-
na a mindinkább fokozódó kockázatot, felelős-
séget és munkát . De azt nem vállalhatjuk, 
hogy inszinuációit elviseljük olyanoknak, akik 

városunk és polgártársaik legna-
gyobb érdekeinek sem tud ják alá-
vetni ál landóan előtérbe állított 
kártékony személyeskedésüket és 

a lantas gyűlölködésüket. 

Biztosak vagyunk abban, hogy Méltóságod 
megtalálja azokat az egyéneket, akikre nyu-
godtan rábízhat ja annak a művészi produk-
ciónak rendezését, amelyet immár az egész or-
szág, sőt a külföld egvrésze is ismer, vár és 
elismer és igy Szeged megtar t ja a szabadtéri 
játékok rendién azt a raneot. amelv eddig 

első helyre állította. De ha nem lenne meg a 
szabadtéri játék és ha elmaradna a vele együtt 
járó idegenforgalom, vagy ha a közérdeket 
semmibe sem vevő olyan állandóan ártó szán-
dékok miatt, amelyek megtorlás nélkül csak 
Szegeden grasszáíhatnak fórumon, csorba 
ütődnék a szegedi játékok világszerte elismert 
sikerén, 

érte a felelősséget, különösen a Ke-
reskedők és iparosok előtt, azok a 
szegedi lapok vállalják, amelyek 

elvakulva hoznák áldozatul a 
m i elgáncsolásunknak a város és 
a lakosság legszentebb érdekeit is. 

Mélyen fá j l a l juk tehát, hogy a történtek 
u tán közölnünk kell Polgármester úr ra l azt 
a megmásí thatat lan elhatározásunkat, hogy 
ebben a termékeny munkára teljesen a lkal -
matlan légkörben -nem vál la lhat juk tovább a 
rendezés munká já t . 

Mély tisztelettel dr. B a l o g h István, dr. 
H u n y a d i Vas Gergely, P á s z t o r József, 
R á c z Antal. 

Dr. P á l f y József polgármester kedden dél-
előtt kapta meg a Szabadtéri Játékok rende-
zőségének beadványát, de a rendezőség e lha-
tározásáról már korábban értesült és min t -
hogy meggyőződött róla, hogy ez az e lhatáro-
zás megmásíthatat lan, megbízást adott dr. 
T ó t h Béla polgármesterhelyettesnek, hogy az 
u j rendezőség összeállítása érdekében kezdjen 
tárgyalásokat 

Értesülésünk szerint a polgármester mas 
i rányban is intézkedik, mert nagyon helyesen 
az a véleménye, hogy a szabadtéri játékok foly-
tonosságát és a lehetőség szerint sikerét is biz« 
tositani kell. 

Tárgyalások 
az ujszegedi strandélet 
egységes 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
P á l f y József polgármester, mint ismeretes, 
dr. K a t o n a István tanácsnokot bízta meg 
az idei strandszezon megszervezésének előké-
szítésével. Felmerült ugyanis az a terv, hogy 
miután az idén nem igen épülhet fel az u j 
modern s t randfürdő a város átmeneti időre 
is szüntesse meg az ujszegedi partokon k ia la -
kult kasztrendszert és teremtse meg az egy-
séges fürdőszezont valamelyik erre a lkalmas 
érdekeltség közreműködésével. Miután erre a 
feladatra a Szegedi Par t fü rdő rt . látszott a 
legalkalmasabbnak, a polgármester megbízta 
Katona tanácsnokot, hogy a Par t fürdő rész-
vénytársaság igazgatóságával kezdjen tárgya-
lásokat ebben az ügyben és h a sikerül meg-
állapodnia a feltételekben, tegye meg részletes 
javaslatát. 

Dr. Katona tanácsnok nagy buzgalommal 
kezdte meg az előkészítés munká já t , érintke-
zésbe lépett Pongrácz Albert igazgatóval, a 
Par t fürdő elnökével, aki szóbelileg közölte, 

hogy a részvénytársaság örömmel vállalná a 
várostól a megbízást az ujszegedi strandélet 
lebonyolítására a most következő szezonban. 
Katona tanácsnok mo«t írásba foglalta a város 
feltételeit és azokat közölte a Par t fü rdő igazga-
tóságával. amelvtől írásbeli választ, konkrét 
a jánla tot kért. hogy javaslatát azután meg-
tehesse a polgármesternek. Katona tanácsnok 
a következő kérdéseket intézte a Par t fürdő 
igazgatóságához: 

„Szeged város hatósága foglalkozik azzal a 
gondolattal, hogy a partfürdőzés az ujszegedi 
oldalon az 1935. évi nyári idény alatt idegen-
forgalmi, higiénikus, életbiztonsági és egyéb 
fontos szempontokra való tekiniettel egy kéz-
ben, egységes vezetés alá kerüljön. 

Kérje Írásban a Tiszia folyó balpartjának, a 
Bertalan-emléktől a Közúti hidig terjedő sza-
kaszán a? 1935. évi nyári idényre a parthasz-
nálati engedélyt. 

Nyilatkozzék, hogy egyedül, vagy más 
vállalattal vagy egyesülettel karöltve gon-
dolja kivihetőnek az 1935 év nyarán, mint 
átmeneti idő alatt az egységes partfürdő lé-
tesítését. 

Tudia-e biztosítani a partfürdőzés kielégí-

tő lebonyolítását, ha az 1935. év nyarán csak 
egyedül, vagy egy más egyesülettel együttesen 
kapná meg a parthasználatot a többi kis 
egyesületek teljes kizárásával 

Ki tudja-e elégiteni a jelentkező különféle 
igényeket, amelyeket az egye6 társadalmi 
osztályok támasztanak. 

Hajlandó-e tekintettel lenni a gazdaságilag 
gyengébb helyzetben lévő osztályokhoz tar-
tozók fürdődijainak megállapításánál erre a 
körülményre. 

Hogyan oldaná meg az ingyenes gyermek-
nyaraltatási, amit eddig a Stefánia-Szövetség 
és a Magyarországi Munkások Gyermekbaráti 
Egyesülete bonyolított le. 

Mutassa be részletes tervezetét a kivitelt 
illetően. Hány alkalmazottat tartana, hány 
pénztárt és hol állitana fel, hol és hogyan 
kerítené körül a területet körülbelül hol és 
hány zuhanyt állitana fel, magánkabinok el-
helyezése hogy történne, milyen közös kabi-
nokat, hányat, hány csoportban és hol álli-
tana fel, a vizén milyen úszótesteket (móló), 
hol és hányat létesítene, fürdődijakat milyen 
összegben állapitaná meg (olcsóbb és drágább 
dijak), magánkabinok felállítási dija, külön 
kabinbérletek idénydija, közös kabinok hasz-
nálati dija stb. mennyi volna körülbelül. 

Átkelés a Tiszán hogyan történne, hány 
helyen, hány motorossal. 

Mentőszolgálatot hogyan biztosítaná ilyen 
hosszú parton. 

A kabinok és fürdőfelszerelések által elfog-
lalt terület után a partjava dalim díjszabály-
zat alapján megállapítandó partjavad almi 
dijat kell fizetni (havonkint és négyzetmé-
terenldnt 1.60 P). Az 1934. év folyamán ezen 
a cimen 2600 pengő folyt be. A partjavadalmi 
dij fizetése tekintetében is nyüatkozzék. 

A kérdéseket Pongrácz igazgató vette át és 
szóbelileg közölte Katona tanácsnokkal, hogy 
a Par t fürdő részvénytársaság haj landó a kö-
zölt feltételek mellett vállalni a megbízatást, 
részletes a jánla tá t rövid időn belül Írásban 
n v u j t j a be a városhoz. 


