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Kora tavasszal megkezdik 
a nemzetközi ailiit féEegyháza—kisteleki 

szakaszának építését 
A város államsegélyt kér a szegedi tfeszekStftuf megépítéséhez 

(A Délmagyarország munkatársától . ) A ke-
reskedelmi miniszter értesítette a város ha tó-
ságát, hogy az állam a kora tavasszal megkez-
di a Calais—konstantinápolyi t ranskontinen-
tális autóut Félegyháza és Kistelek közötti sza-
kaszának kiépítését. Ennek az útszakasznak a 
kiépítéséhez kétezernégyszáz vagon kőanyagra 
• a n szükség. A követ Csengeléig vasúton szál-
lítják, Csengeléről a helyszínre tengelyen. 
Igen nagy nehézséget okoz az, hogy Csenge! e 
ás Kistelek között nines megfelelő ut. Ezért már 
régebben foglalkoznak az illetékesek azzal a 
gondolattal, hogy még a transkontinentális ut 
kiépítése előtt kiépítik ezt az öt kilométeres út-
szakaszt, amelynek költsége az elkészitett 
költségvetés szerint 69.000 pengő lenne. Ter-
mészetesen nem u j u t építéséről van szó, h a -
nem a régi ut rendbehozásáról. 

Eredetileg ugy volt, hogy az utépités költ-
ségéhez a kereskedelmi miniszter 29.000 pen-
gő államsegélyt folyósít, a még szükséges, 
negyvenezer pengőt Csongrád vármegye és az 
érdekeltségek a d j á k össze. A közelmúltban. 

hogy a pénzügyi tárcát is Fabinyi T ihamér 
kereskedelmi miniszter vette át, nehézségek 
merültek föl a megigért államsegély folyósí-
tása körül és így bizonytalanná vált, hogy a 
nagyutéprtés előtt sor kerülhet-e az ötkilómé-
teres összekötő ut rendbehozására. 

Dr. Pá l fy József polgármester Szeged ha tó -
sága nevében most felterjesztést intéz a keres-
kedelmi miniszterhez és kéri a megigért á l -
lamsegély kiutalását . Felterjesztésében h iva t -
kozik arra, hogy Szegednek közvetlen érdeke 
nem fűződik ugyan ennek az összekötő ú tnak 
a kiépítéséhez, mert az ú t ra főleg a kisteleki il-
letőségű csengelei gazdáknak és bérlőknek van 
szüksége, hiszen az u t szegedi területet nem 
is érint, de Szeged szempontjából azért lenne 
nagyjelentősége az ut mielőbbi rendbehozásá-
nak, hogy a transkontinentális ut építése gyor-
sabb ütemben haladhasson előre. Az összekötő 
ut rendbehozása nélkül ugyanis a szükséges 
kőanyagot csak nagy kerülővel, késedelemmel 
és költségtöbblettel lehetne a munka helyszí-
nére szállítani. 

Egyetlen á r féz lkut 
7iO lakosnak 

Klebelsberg- teüep e'zérí élete a léli hidegben - Ul és vizproblémák 
- A parcellabérek leszállítását k i v á n j á k a telepiek 

(A Délmagyarország munkatársától.) Valójában 
ajra és újra fel kell fedezni a Klebelsberg-telepet, 
amelynek lakossága ugy éli le életét, mintha nem 
is kőhajításnyira lenne a várostól, hanem valami 
más világban élne. A csikorgó hideg és a hófúvás 
még jobban elzárta a telepieket a városi világtól, 
a körtöltésen tul már 

járhatatlan utak és méteres hótorla-
szok 

jíétolják az előbbrejutást. 
AMg látni embert az utcán. Mintha téli álmát 

aludná a telep. Pedig szorgalmas, koránkelő emr 
twrek laknak a csínos külsejű telepi házakban. 
Versenyeznek az emberek, hogy kinek legyen szebb 
a háza. Számos gyönyörű, villaszerű épületet emel-
tek itt az utóbbi években; a "legtöbb lakóház tá-
gas, tetszetős épület, kertekkel és széles, nagy 
ablakokkal. Egyik legszebb épület: az óvoda. Ezt 
még gróf Klebelsberg Kunó építtette. Az óvoda fa-
lában márványtábla hirdeti az államférfi emlékét. 
Eat mondja a felírása: 

óvodánk alapitójának áldott emlékére hálája 
feléül emeltette 

Lapping Rózsa óvónő. 
Lapping Rózsa tanít ma is az óvodában, 26 kis 

növendéke van. Pár évvel ezelőtt még negyvenkét 
tanítványa volt. de évről-évre fogy a Klebelsberg-
telepi óvodisták létszáma. Általában kevés a 
ítyermek a telepen, nagyrészt nyugdíjas családok 
laknak, fiatal házaspár kevés akad. Havonkint, ha 
egy házasságkötés akad. A hid-g miatt tegnap is 
csak nyolcan mentek el az óvodába, tizennyolc 
csöppséget nem engedtek el a szüleik a 25 fokos 
hidegben. 

— A viz hiánya a legnagyobb baiunk, — mondta 
az óvónő. 

Egyetlen artézi kut van a telepen, hét-
százan hordják erről az egy kútról az 

ivóvizet 

El lehet képzelni, hogy gyakran milyen nagy a 
torlódás a kut körül. A legtöbbször 15-20-an áll-
t á t körül a kut kifolyóját és várnak egymásra. 25 

fokos hidegben bizony ez nem a legkellemesebb... 
Még legalább két kifolyó kellene. Egészségügyi 
szempontból jó lenne, ha az óvodába is bevezet-
nék a vizet Fürdőmedencét létesítenének az óvoda 
udvarán, a kis növendékek a nyáron lubickolhat-
nának. Kérvényeztem is már, de nem intézték el 
azzal a megokolással, hogy nincs >•-' fedezet. 

A városba delet harangoztak. Foszlányokba jutott 
el a telepi házsorok közé a harang szava. A telepi 
községi elemi iskolában befejezték a taritást, nagy 
csoportokban jönnek ki a fiuk-lányok az iskolából. 

Hat elemi osztály van Klebelsh. -g-telepen, két 
tanerő: Wéber József és felesége tanítja a közel 
száz növendéket. Az első és második osztályt Wé-
berné vezeti, a többi négyet Wéber igazgató-
tanitó. Most Wéberné gyakorolja a felügyeletet 
mind a hat osztály felett, a férje a városházán 
sürgetett valamilyen útépítést. 

— Az idén 

megfogyatkozott a tanulók létszáma 

— mondotta Wéberné. Azelőtt annyi volt a nö-
vendékünk, hogy három tanerőre volt szükség. 
De nálunk is évről-évre kevesebb lesz a tanítvány: 

§e!¥ftrosi floii Ma utoljára 

A z o r d o n á n c 
Maupaasant közismert regénye 5, 7, 9 

Sẑ chenqt Mez! pfat*« 
és a következő napokon. 

Bál a sauQiihon 
Ábrahám Pál világsikerű operettje. 

flioár Gitta, Bársony Rázs', 
láray János, Brossait és Walburg 

;emek eggyütteséveL 7, 9 
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TISZA LAJOS-KÖRUT 38. 

Február havi slágerünk! 
1 drb réz kávéőrlő 1.98 
1 drb zsemle-, v. dióőrlő 2.88 

Csak február 28-ig. 
N É V N A P R A 
1 drb zomándötortalap . 
6 drb színes vizespohár . , 
1 drb al. levesszürő 98 
4 sorozat 
1 színes, v. fehér üvegkancsó . . . . —.98 
Azonkívül sok szép és hasznos ajándéktárgy. 

fogynak a gyermekek a Klebelsberg-telepen. 
A növendékekről beszélt ezután Wéberné. Elmon_ 

dotta, meglehetős jól tanulnak a telepi elemistáig 
A nyugdíjas szülők sokat foglalkoznak gyermekeiki( 
kel, áldoznak rájuk. 

Rózsa István is egyik lelkes harcosa a telejf 
fejlesztésének. A Klebelsberg-telepi Polgári Köif 
igazgatója és ebben a minőségében sokat munkái» 
kodik, hogy a telepiek számára könnyebbé tegyél 
az életet A kör energikusan küzd azért, hogy a 
teiepet a fejlődés utján előbbre vigye. Hetonkint 
vannak üléseik a körben, melynek ezídőszerint 11® 
rendes és 60 pártoló tagja van. a taglétszám hétről-* 
hétre növekedik. 

Rózsa István köri igazgató a triep legalctuáB-' 
sabb problémáit világította meg r . i' 'kqofcUaMh 
Ezeket mondotta: 

— A legfontosabb votaa a kut. 

a viz. 

Ha legalább még egy ártézi kutat kaphatnánk^ 
nagyon sokat segítene ez a helyzeten. 72 holdott 
fekszik a Klebelsberg-telep és a túlsó végről is 
az egyetlen meglévő kútra jArnak vízért. Sokszor 
kérelmeztük már a kifolyókat de nem történt! 
semmi. Nem tudjuk, miért ilyen mostohája a vá-
rosnak a Klebelsberg-telep. 

— 'Az rrttat 

is sok baj van, — mondotta tovSTüb. A gyalogjáró-
kat már rendre elkészítették a telepi házigazdák, 
az óvoda előtti tér átjáróit kellene még kikövezni 
és erre 

már igé: j«et kaptunk a várostót De at 
ígéret csak — Ígéret maradt. Hiába készülték el 
a gyalogjárók, ha esős idő van, 

a tér átjárójánál bele lehet merülni a 
sárba. 

Megígérték a városházán, hogy a kövesutat ki-
építik a sporttelepig. 500 méteres útvonal voln.i 
ez, nem is kerülne sokba és nagyon fontos volna. 
Az útépítésben már nagyon bíztunk, meg is volt 
az alapos reményünk, ^•írt egyik napon a városból 
ideszállitották a szüksétfes kőanyagot is. Vártuk, 
hogy mikor kezdődik a mun* i, de egyrzerre elf;) 
gyott minden reményünk. Egyik napon ugyanis 
szépen kocsikra rakták a k ket és ugy, amint 
idehozták, el is expedidlták innen.~ 

Egy másik speciális telepi kivá,nságról is be-
szélt Rózsa István: ez 

a parcettabér. 

A régi telepesek még 2 fillért fizetnek a parcellák-
ért négyszögölenkint feltéve, ha építkeztek. Van-
nak parcellák, ahol 5 fillér a haszonbér, legujab 
ban pedig már 10 filléres négyszőgölenkinti ha-
szonbért követe! a «áros- Egy házhelyhez 532 
a^gyszógókis parcella tiükaéges «gówntint SS pen-


