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Az idén még tovább virulnak a kaszt-strandok, de 

végre hozzákezdtek a modern városi 
prtiürdO megtervezéséhez , 

Egy osztrák érdekeltség kétszázezerpengős ajánlata 

fA Délmagyar ország munkatársától.) Dr. Pálfy 
József polgármester pénteken irta alá azt a hatá-
rozatát, amellyel ismét átengedi az ujszegedi par-
tot a kaszt-strand társaságoknak. Ez a határozat 
meghosszabbítja — egyelőre egy ujabb esztendő-
ü l — annak a lehetetlen rendszernek az életét, 
amely ellen olyan sok kifogás hangzott el. Igaz 
ngyan, hogy a polgármester határozata néhány 
szigorú megszorítást is tartalmaz, igy például 

megtiltja az egyes strandok elke-
rítését, a drótkerítések alkalmazár 

sát, 

kötelezi a magántársaságokat és egyesületeket, 
hogy kabinjaikat meghatározott rendszerben ál-
lítsák fel, hogy irtsák ki területükről a bozótot és 
fokozott gondot fordítsanak a part tisztán tartá-
sára, de azért megmarad a kasztrendszer és nem 
épült fel még az idén sem az annyi idő óta köve-
telt modern városi strand. 

A városi strand ügyében azért mégis történt 
valami. Mint emlékezetes, a mérnöki hivatal hosz-
szu hetekig nem hajtotta végre a strandtervek 
elkészítésére vonatkozó polgármesteri utasítást, 
nem készítette el a strand költségvetéstervezetét 
sem azzal a megokolással, hogy nem kapott hozzá 
semmiféle konkrét adatot sem a helyre, sem a 
költségekre vonatkozólag. Végül is, március vége-
felé. a polgármester ujabb utasítást adott a mér-
nöki hivatalnak, miután eredeti határozata nagy-
jából körvonalazta azokat a kereteket, amelyek 
között a feladatot meg kell oldani. Erre azután 

a mérnöki hivatal gőzerővel neki-
kezdett a tervezési munkának 

és néhány nap alatt elkészül vele. A munka ered-
ménye most került a polgármester elé egy-két 
vázlatterv, rövid müleirás és még rövidebb költ 
ségvetés formájában. A kisérő jelentés szerint az 
építendő városi strand helyének kijelölésénél a 
SzUE jelenlegi helyét nem lehetett figyelembe 
venni a kicsisége miatt. Oda ugyanis nagvohb 
épület nem emelhető A városnak ezen a részen 
számbavehető telkei nincsenek, a mérnöki hiva-
tal megállapítása szerint a SzUE melletti ucca sem 
szüntethető meg, mert az ott lévő magántelkek 
csak ebből az uccából közelíthetők meg. A terv-
vázlatokat a következő 

„műleírás" 
Ismerteti: . 

„A strandépiilet a védőtöltés felett 30 cen-
timéterrel magasabban fekvő vasbeton ter-
raszra tervezett bejárattal a Pozsomyi-ucna 
felől. Az épület vasbeton pilléreken van el-
helyezve olymódon, hogy a viz a legnagyobb 
árviz esetén sem érné el a használt helyisé-
geket. Az épület előtt és alatt egy 20 méter 
széles és 100 méter hosszú vasbetonterrasz 
fekszik, amely homokstrandnak használható 
a z . esetben, ha a Tisza macas vízállás« f« 'v 

tán az alsó homokstrandot viz borítaná el. 
Ezen a terraszon találnak elhelyezést a kü-
lönböző tussok is. Az épületbe egy fedeti 
oszlopos tornácszerü bejárón jutunk, ami egy 
központosán elhelyezett tágas hallba vezet 
ahonnan az épületben elhelyezett helyiség 
könnyen megközelithető. A bejáró két olda-
tán vannak elhelyezve a pénztárfülkék. Iro-
da, igazgató stb. helyiségek. Az épület egyik 
oldalán a férfiak, a másik oldalán a női für-
dőzők rézére szolgáló kabinok és öltözők 
vannak, összesen 500 külön öltözőkabin és 
1000 kiilön öltözőben elhelyezett kis szekrény 
Az épület tetőzetén a napfürdők találnak el-
helyezést a szolgalakásokkal együtt, amelyek 
válaszfalul szolgálnak a különnemű napfür-
dők között. Az épület egyemeletesre, vasbe-
ton mennyezetekkel, modern stilusu egysze-
rű homlokzattal terveztetett." 

A félivnyi fogalmazópapirra gépelt müleü'ás 
hátulsó oldalán ol-vasható a következő 

„költségvetés": 

8200 köbméter épület á 17.- 139.000 
Vasbetonterraszok 2800 m" á 14.— 38.200 
Alapozás, vasbeton 400 m' á 45.— 18,000 
Egy uj ártézi kut 6.000 
Tussok és víztartály 4.400 
Szekrények, bútorzat, kabinok 10.000 
Utak rendezése, parkírozás 13.000 

Összesen P ' 30.000 

HeiVárOSi PlOZi Szombaton és vasárnap 

Cirkusz herceg 
Harry Piel 100-ik jubiláris nagy filmje. 

5, 7, 9 

S z é c h e n y i M O Z ! Szombaton és vasárnap 

X hindu 
lándzsás 

A szezon legnagyobb filmje. 
5, 7, 9 

Jó, olcsó 
MEINL áruk: 

V« kg Meinl v n . kávé_ 1— 
2i/i dkg Meinl ül. lea —.37 
l/t kg Maltin-kakaó —.65 
1 tábla Meinl-csokoládé —.40 
V* kg Konzum-keksz... —.45 
10 dkg levestészta —.14 
1 kg Japán-rizs— —.70 
Vi kg Epoca —.50 

MEINL GYULA R.-T. 
f i ó k ü z l e t é b e n : 

S z e g e d , Kárász ucca e- ss. 

A műleírásban ismertetett tervek megvalósítása 
tehát a mérnöki költségvetés szerint MO.OOO pen-
gőbe kerülne. 

A mérnöki jelentés nem sokat mond. mert a 
bemutatott tervek és a mérnöki hivatal eredeti 
megállapítása szerint a alkalmatlan Berniczky.. 
féle strandtervek között lényegbeli kftlönbsi^ ali2 
van. A mérnöki hivatal annakidején erélyesen til-
takozott az eilen. hogy a strandot az árterületre 
építtesse a város, még pedig 'betonoszlopokra, 
mondván, hogy ez a megoldás igen drága, de el. 
lenkezik az árvédelmi szempontokkal is. Most pe-
dig a mérnöki hivatal is az ártérre tervezte a 
maga elgondolását és szintén betonlibas' inegol. 
dással. A fontos mégis az, hogy végr" megtörtént 
ez a mérnöki lépés. 

De talán fontosabb az. hogy a városházán 

újból jelentkezett ez az osztrák érdé. 

kéltség, 

amely hajlandó lenne zárolt pengőkövelelésél va-
lamilyen hasznothajtó beruházásba fektetni. 
Hajlandó lenne kétszázezer pengős költséggel fel. 

építeni a városi strandot, ha a város megfelelő 
feltételeket biztositana. Most inár mérnököt is 
küldött Szegedre az érdekeltség, hog\ felvegye a 
szükséges műszaki adatokat. A megbízottak dr. 
Katona István tanácsnokkal tárgyaltak, aki fel-
szólította őket, hogy tegyenek konkrét ajánlatot a 
strand felépítésére, amit a megbízottak megi.fér-
tek és aziránt érdeklődlek, hogy szeptemberben 
megkezdhetnék-e az épitkezési munkálatokat az 
ujszegedi parton. Mivel Szegeden a strandvzezon 
szeptember elején végetér. Katona tanár«"-ok kö-
zölte velük, hogy ennek semmi akadálya rw ¡n 
lesz. Az osztrák érdekeltség megbízottai azzal tá-
voztak el, hogy rövid időn belül benyújtják az 

ajánlatukat a városnak. 

BOKA-ES IZULET-TAMASZ 
KÖNNYŰ AGÉLBOL 

BEDOLGOZOTT LÚDTALPBETÉT 
A KÉREGGEL EGYBESZABVA 

R U G A N Y O S T A L P F E L Ü L E T 
K Ü L Ö N HOSSZ-É5 B Ő S É G M É R E T E K K.jjirl 
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