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„Szeged eminens érdeke, 
hogy továbbra is legyenek 

szabadtéri játékok" 
Pálfy polgármester nyilatkozata a közigazgatási bizottság pénteki 

ülésén a Dóm-téri előadásokról 
Áprilisban avatják fel Klebelsberg síremlékét 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-
vényhatóság közigazgatási bizottsága pénteken 
délután tartotta meg dr. P á l f y József pol-
gármester elnöklésével februári ülését. 

A polgármester jelentésével kapcsolatban a 
bírósági kézbesítések ügyét tették szóvá. A ta-
nyákon a bírósági kézbesítést városi kézbesiiók 
végzik. Igen sokszor megtörténik, hogy ugyan-
abban a kímitányságban az egyik gazda meg-
kapja az idézőt, a másik nem, vagy pedig 
óriási késedelemmel Sokszor megtörténik, 
hogy a kézbesítendő határozat hónapokig he-
ver a kézbesítőnél. 

Dr. P a p Róbert felszólalásában elmondot-
ta, egy városi tisztviselő bünügyében tartott 
törvényszéki tárgyaláson megállapították, hogy 

* 

ax ellenőrzés a városnál nem kielégítő. 

Felhívta a polgármester figyelmét arra, hoffy 
a számonkerőszék foglalkoztatásával szigorí-
tani lehetne az ellenőrzést. Ezután igy folytat-
ta felszólalását: 

— A lapokból értesültünk arról, hogy a sza-
badtéri játékok rendezőbizottsága bejelentette 
visszavonulását. Nem hiszem, hogy a bejelen-
tett indokok mellett ne szerepelnének más olyan 
momentumok is. amelyek a bizottság elhatáro-
zását megérlelték. Kérdem a polgármestert, 
van-e mód arra, hogy a bizottságot elhatáro-
zása megmászására bírja, mert 

a város eminens érdeke az. hogy to-
vábbra is legvenek szabadtéri játé-

kok 

és azoknak rendezését olyanok tartsák a ke-
zükben, akik rendelkeznék tapasztalatokkal és 
a sajtópropaganda eszközével. 

Dr. H u n y a d i V a s Gergely a mezőgazda-
sági összeírás kérdéséről szólt, majd a szabad-
téri játékok kérdésével foglalkozott. A rendező-
bizottság felfogása az volt — mondotta —, hogy 
ezt az ügyet az egész városnak támogatnia kel-
lene a siker érdekében. Az a tény, hogy a régi 
bizottság az elért eredmények ellenére nem él-
vezte az osztatlan támogatást, a sikert veszé-
lyezteti. A bizottság azért tartotta főképen 
szükségesnek azt, hogy félrevonul jon és átadja 
helyét olyan bizottságnak, amely eléri majd az 
osztatlan támogatást. 

Dr. S z í v e s s y Lehel aziránt érdeklődött, 
hogy a város mikor avatja fel K l e b e l s b e r g 
Kuno templomi síremlékét? 

A polgármester 

részletesen válaszolt minden felszólalásra. A 
tanyai kézbesítés rendszere ellen felmerült pa-
naszokat és kifogásokat jól ismeri és sürgősnek 
tartja a kérdés rendezését. Intézkedni fog, 
hogy addig is, amíg a végleges rendezésre sor 
kerülhet, a meglevő keretek között is javuljon 
a helyzet. 

P a p Róbert felszólalására válaszolva ki-
jelentette a polgármester, hogy a törvénvszéki 
tárgyaláson elhangzott kijelentésekről tudomá-
sa van. Az egyik tanú azt mondotta, hogy a 
városnál a hivatalok átadása nem történik 
jegyzőkönyv felvételével. Ez a tanúvallomás 
tévés, mert a városnál is jegyzőkönyvvel tör-
ténik a hivatalátadás. A kérdéses hivatalhan a 
városi számvevőség negyedévenkint tart ro-
vanesolást, de azért ezen a ponton történ* m u -
lasztás. 

A szabadtéri játékok 

kérdéséről beszélt ezután a polgármester. 
— Elvitathatatlan tény az — mondotta a pol-

gármester —, hogy a szabadtéri játékok ren-
dezőbizottsága a város érdekében rendkívül ér-
tékes munkát fejtett ki, mert hiszen eltekintve 
a i.agyarányu idegenforgalomtól, nemcsak a 
hazai, hanem a külföldi közönség figyelmét is 
Szesq]i* xránvito<tta. A város száraira a sza-

badtéri játékok nagy anyagi és erkölesi sikert 
jelentettek. Anyagi sikert azért, mert a Sze-
gedre terelődött idegenforgalom üzleti hasznát 
a kereskedők és az iparosok egyaránt megérez-
ték, erkölcsi sikert pedig azért, mert a pro-
dukcióval kapcsolatban úgyszólván az egész 
világsajtó a legnagyobb elismerés és dicséret 
hangján emlékezett meg városunkról. A bizott-
ság most bejelentette, hogy tovább nem haj-
landó vállalni a szabadtéri játékok rendezését. 
Én nem vállalkozhatom arra, hogy Szeged vá-
ros hatóságára megalázó eljárást kezdjek és 
igy törekedjem arra, hogy a bizottságot elha-
tarozásának megmásitásaía bírjam. Nem te-
hetek mást. mint azt. hogy igyekszem meg-
győzni a bizottság tagjait arról, hogy minden-
kinek, aki a fórumra lép. el kell viselnie a gán-
csoskodó kritikát is, ha meg van győződve ar-
ról, hogy munká ja a város erdekeit szolgál ja. 

— Az más kérdés hogyan ítéljük meg a bi-
zottság elleni támadásokat, hiszen kétségtelen, 
hogy a lemondott rendezőbizotlságban igen 
előkelő urak foglaltak helyet, tehát az az állí-
tás. hogy a bizottságnak semmi más célja nem 
volt, mint az üzleti nyereség, súlyosan bántó 
és alaptalan. Teljes mértékben megértem, ha 
ezeket az urakat elkedvetlenítik az ilyen tá-
madások, de ismételten kijelentpm. hogy nagy 
sulvt helvezek arra. hogv a régi bizottság vál-
lalja továbbra is ezt a felelősségteljes és nagv 
rizikót ielei?tő munkát. Természetesen, mindent 
el kell követnem a város érdekében, hogy a 
szabadtéri játékokat biztosítsam arra az eset-
re is, ha rábeszélésem eredménvtelen maradna, 
de a legnagvobb örömmel a régi bizottsággal 
kötnék megállapodást, mert ebben a megoldás-
ban látom a legnagyobb biztositékát a siker-
nek, az eredménynek. 

A polgármester szavait általános helyeslés-
sel vette tudomásul a közigazgatási bizottság. 

A polgármester ezután dr. Szivessv Lehel 
felszólalására válaszolva bejelentette, hogv 

Klebelsberg síremlékét ápril is 11-én 
avat ják fel 

országos ünnepség keretében. Az ünnepélven 
J ó z s e f főherceg fogja az emlékbeszedet 
mondani. 

A főorvosi jelentés szerint az egészségügyi 
helyzet Szegeden kedvező. 

A járványos megbetegedések 

^záma nem haladta meg a szokásos átlagot. A 
születések száma januárban 225, a haláleseteké 
193 volt, a népesség lélekszáma tehát 32-vel 
szaporodott. A város területén 232 trachomás 
beteget tartanak nyilván. 

Dr. S z i v e s s v kérdésére bejelentette a 
főorvos, hogy a tanyákon a trachoma-orvosol« 
megkezdték "munkájukat, amelynek eredmé-
nyéről a legközelebbi ülésen tesz a közigazga-
lás,i bizottságnak jelentést. 

A rendőrseg jelentését dr. B U Ó C Í Béla fő-» 
kapitánvhelyettes teriesztette elő 

Dr. S z t o j k a Miklós pénzügyigazgatóhe-
lveltes jelentése szerint az adóhátralék az idei 
előírásnak RO százaléka. 

Dr. M i li á l y f f v István ügyész, majd K i s s 
Károly tanfelügyelő terjesztette elő jelentését, 
amely szerint 

két tanvaí iskolában 6—f> hétig szü-
netelt a taní tás 

a fellépett vörheny járvány miat t . Kérte a bi-» 
zottságot, hogv Schneider János móravárosi t a -
nifó ellen indit«a meg a fegyelmit, mert több 
panasz merült fel ellene, hogv a megengedett-
rél erősebb eszközökkel fegyelmezi a g o n d j a i -
ra bízott gyermekeket. 

A bizottság elrendelte a fegyelmi vizsgálatot 
Dr. P o r Róbert felszólalásában elmondta, 

hogv a város területén működő iskolákban 
ifibb tanítói állás üresedett má.r régebben meg. 
Fontos lenne, hogv ezeket mielőbb tölt«ék be. 

A polgármester bejelentette, hogy 5t ál lás 
betöltésére kéHok engedélyt. 

F a g n ó v István, a szentesi államépitészetf 
hivatal uj vezetőie tette ezután meg jelenté-* 
sét. Elmondotta, hogy a törvényhatóság terü-
letén a havazások miatt félbe*z"ln'ott " 'építési 
mnnkálniok<*t a kora tavasszal folvtatiák. 

K ö l l ő Zolán gazdasági felügyelő jelenté»« 
szerint n ianuári időjárás mezőgazdasági szem* 
nontból Vndverő volt. A gabonaárak kissé emel-
kedtek. de ennek a szegedi gazdák nem soW 
hasznát látták, mert igen kevés eladó gabona-! 
készletek felett rendelkeznek. 

Az állategészségügyi jelentés arról számolt 
be. hogv az I. kerületben lénfenés mesrbetege-» 
dés jelentkezett, az V. kerületben pedig ser-
téspestis fordult elő. 

Ezzel a bizottság ülése véget éri-

„A város nem vállalhatja 
a fátékok anyagi rizikóját* 

Pénteken délben a városházán, a polgármes-
teri szobában is szóbakerült a szabadteri játé-
kok kérdése. Dr. P á l f y József polgármester 
ekkor — még a közigazgatási bizottság délutáni 
ülése előtt — az ügyről a következő nyilatko-
zatot tette a sajtó képviselői előtt: 

— Ilyenkor érzem, hogy milyen jó volt még 
abban az időben, amikor 

Szeged főbírája, polgármestere 
pallósjoggal rendelkezett. 

Vannak emberek, akik képtelenek arra, 
hogy magasabb szempontok szerint csele-
kedjenek. hogy a város nyilvánvaló ér-
dekeit a maguk egyéni érdekei fölé he-
lyezzék, hogy olyan esetekben, amikor 
nyilvánvalóan fontos közérdekről van szó, 
félretegyék a maguk szubjektív rokonszenvi 
és ellenszenvi szempontjait. 

— Teljes riiértékben megértem a 
rendezóbizottság elkedvetlenedését, 

utóvégre senki sem kötelezhető 
arra , hogy vállalja továbbra is a 
munkát , a rizikót, amikor ál landó-
an csipkelődésekben és méltatlan 

támadásokban van resze. 

Éppen azért, mivel a bizottság elkedvetle-
nedését teljes mértékben megértem, gondoltam 
arra, hogy más irányban teszek kísérleteket a 
játékok biztosítása érdekében, de bizony na -
gyon nehéz a helyzet és ebben a pillanatban fo -
galmam srnes arról, hogy találhatok-e megfen 
lelő, elfogadható megoldást. 

— Könnyű lenne a város helyzete, ha csak 
arról lenne szó, hogy kit bízzon meg a szabad-
téri játékok rendezésével. Erre a munkára az 
ország legkiválóbb szakemberei is örömmel 
vállakoznának, de ezzel a kérdés pénügyi ré-
sze még megoldatlan maradna. A város a j á -
tékok anyagi rizikóját ugyanis semmiesetra 
sem vállalhatja és azt nem tudom, hogy talá-i 
lok-e olyanokra, akik vállalják ezt is. Mosí 

Egy csomag H fittét. 


