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A nemzetközi autóut, 
az algyői hid és 

a szabadtéri játékok 
Irta vitéz dr. SHVOY K Á L M Á N ny. al tábornagy, országgyűlési képviselő 

Szeged városát a közeljövőben három fontos 
r>ozzaiiat érdekli és érinti, úgymint i. a hudi-
l*st—kecskemét—szegedi nemzetközi autóut el-

észitése és megnyitása, 
2. az algyői vasúti Ilid átalakítása és megnyi-

tása kocsi és gyalogforgalom részére, 
3. a nyári szabadtéri játékok. 
Nézzük, hogy ezek mindegyikének lesz-e va-

lamiben hatása a városra és ha igen, milyen? 

Az inlernarionaüs autóut 

kétsfletelen, hogy egy erős átfutó autóforgalmat 
fog involválni, mert ezen uton fog lebonyolódni 
ugy a Jugoszláviáha, mint Romániába igyekvő 
autók forgalma és fordítva. Azon utasok, akik 
üzletileg utaznak, alig fognak a városban meg-
állni, megszállni, ezek iparkodni fognak minél 
előbb a határon átjutni és a céljuk fele robog-
ni. Az ilyen utasok részéről legfeljebb arra szá-
míthatunk, hogy 1—2 órát töltenek a város-
ban, azt megnézik, egy ebédet vagy varsorát 
elfogyasztanak a vendéglőben és azu'ái tovább-
mennék. 

Sokkal többet jelentenek a túrázó autósok, 
mert ezek rendszerint a városok megtekintésére 
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több időt szentelnek, egy, esetleg több napot 
töltenek a városban. Eze.k a tulajdonképem »ide-
genek/, ¡¡kik egy város forgalmát emelik. 

Ezeket azonban intézményesen a városunk felé 
kell irányítani. Ezévben ez már alig lesz meg-
valósítható. iríeg kell azonban a tél folyamán az 
ezirányu lépésekéi tenni, és periig: péuzáldozatok 
árán is szerkesztetni és nyomatni kell egy szép 
kivitelű és hü prospektust a városról és annak 
látnivalóiról. A bécsi és lehetőleg más idegen 
országbeli utazási irodákat el kell árasztani ezen 
prospektusokkal és meg kell keresni őket, hogy 
a Budapestre utazó társaságoknak és egyeseknek 
ajánlják Szeged város meglátogatását. 

V várható forgalomra eJő kell készülni. Jó, 
ügyes és jó helyen alkalmazott tájékoztató táb-
lák, a vámnál átnyújtandó városi térkép a fon-
tosa bb látnivalók megjelölésével, azok az eszkö-
zök, amelyek a városba tevelik az a utó utasokat cs 
esetleg iltmaradasra buják. 

Az autóutak megnyitásával kapcsolatban meg 
kell tenni a szükséges lépéseket, hogy az út-
levél- és vámvizsgálat megfelelő helyen és min-
den bürokratizmustól mentesen, gyors m, udvaria-
san és simán bonyolittassék le. 

Az alqyői vasúti hid 

kocsizhalóvá tétele a város egv régi óhaját való-
sítja meg, ha csak részben is. A komp mellőzésé-
vel meginduló oly Loctiforgalom, amely csak 
az eddigi mértékét tartja, még nein elegendő. 

Ugy a város idegenforgalmi irodájának, mint 
pedig a város hatóságának intézményesen kell 
azon terület lakosait Szegedre, irányítani ugy a 
hetivásárok révén, mint esetleges más módon. 
Hódmezővásárhelyre és Szentesre közlekedő 
autóbuszjáratok a kc'l város lakosságát Szegedhez 
szoktatnák, különösen, ha ezen autóbuszjáratok 
előnyös tour-retour jegyekkel lesznek összekötve. 

A szab id'éri játékok 

— amelyek immár harmadik évben lesznek meg-
rendezve — Szeged város jövője szempontjából 
igen nagy jelentőségűek'. Mindenkinek — a váro-l 
vezetőségnek éppenugy, mint a város közönsé-
gének •— mindent meg kel1 tennie, hogy ezen, 
szabadtéri játékok évenkénti megrendezése fel-
tétlenül bizto<i.tl<is.sók ás a kivitele évről-évre tökc-
lelcsbedjen. Hogy ennek milyen jelentőségű van 
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a város szempontjától, arra legjobb 4>élda Salz-
burg városa. Salzburg ma már az idegenfo-qr-i-
lom terén: fogalom. Nincs a világnak az ar ide-
genforgalmi irodája, amely ne ismémé Salz-
burgot. És Iá " körülbelül harmadik éve, hogv a 
németek távolmaradtuk, Salzburgban az c n hó-
napig tartó ünnepi játékok alatt csak ug\ hem-
zsegnek a minden világrésztói összejövő idege-
nek. Salzburgban is évekkel ezeJőtt csak a >.fe-
derinann« szabadtéri előadásával kezdődtek a ió-
ték:>k, amely előadáshoz évente ujai») és ujabb 
darabok, operák, stb. előadása járult. 

Szegeden megvan a lehetősége önnek, bár 
hiányzik az a kedvező fekvés, természeti szépség, 
ami Salzburgnál lényegesen hozzájárult az oltnii, 
szabadtéri já.ckok kifejlődéshez, inert Salzburg-
ban azért lettek az ünnepi játékok re.idezve, m i t 
már nagy idegenforgalmi központ volt, míg Sze-
geden a szabadtéri játékoknak kell az ídeíren-* 
forgalmat előidézni. 

Ezt is el lehel érui, csak akarni kell. Kon •!:-
vens munka, minden erőnek az összefogása, a 
szabadtéri játékok ügyének a szeretete és bi/.o-
nyos mértékig az anyagi felelősség vállalásának 
a készssége azok a tényezők, amelyektől függ, 
hogy lehet-e a játékokat intézményesen évről-év ro 
megismétlődően megrendezni és a fejlődését biz-
tosítani. 

Én hiszem, hogy Szeged város lakosságában 
lesz annyi józan gondolkodás és megértés, hogy 
a szabadtéri játékokat, mint egy fonlos idegen-
forgalmi tényezőt tekintik és nem azl nézik, 
hogv- ki rendezi azokat és hogy rendezi, hanem, 
hogy ez a város eminens érdeke; és azokat, akik 
ennek a nagy munkának, a rendelésnek a végre-
hajtására vállalkoztak, azokat támogatja., 

A fentiekből 'á'szik, hogy Szegednek vau némi 
kilátása, hogy egy kis forgalom, fejlődés áll-
jon be. Ha nem is sok, de mégis vakunt ó- ami 
fő, hogy fejlődés és nem visszaesés. Remélnünk 
lehet, hogy ez csak a megindulás, ainit követni 
fog a további fejlődés. 

R u p e r t H e x s ő : 
»»Továbbra is hirdetem az emberiesség, 
a haladás, a ltossuthi politika leg-

szebb hagyományait« 
Budapest, hasvét előtt. (A Délmagyarország 

munkatársától.) A képviselőválasztások egyik 
legtisztább és — legolcsóbb mandátuma: R u p e r t 
Rezsőé. Egy lelkesen bátor, lelkesen idealista és 
progresszíven humanista politikusé, aki kilenc év 
"tán most visszakerült az aktív politikai éWbe és 
aki tizenöt év előtt bátor kiállással és életének 
nyílt veszélyeztetésével védte a polgárok bizton-
ságát, nehéz időkbea volt bátor és sötét napokban 
volt bösiesea tiszta. Egy politikus, aki a legne-
hezebb időkben mulatta meg emberségét és aki-
nek kiállását, emberiességét — kirekesztés követ-
te a képviselőház ülésterméből... 

Rupert Rezső mandátumával Budapest polgár-
sága bizonyította be, hogy nem lett kórinyc.lmüen 
felejtő a tizenöt év előtti kiállásért: mandátumot 
adott annak, aki a legnehezebb időkben védal-
uí«1ö jogait éí biztonságát. Budapest polgársági 

, bebizonyította, hogy nem felejtette el ezeket az 
1 időket. 

És a legtisztább mandátum Rupert Rezsőé, aki 
megindult a választási küzdelembe tizenöt év előtti 
kiállásával és tizenöt év előtti szegénységével. 
A könnyelműen kedves ós cinikusan legyintő Pest 
állott össze, — irók, orvosok, ügyvédek, kereske-
dők adták össze a filléreiket, amelyekből szerve-
zettség és apparátus nélkül elkészítet lék a nyom 
tatványokat és kiragasztották a plakátokat... É< 
amikor hétezer szavazó voksával Rupert Rezsi! 
visszakerült a parlamentbe, ez a cinikus és keseri 
Pest önmagát tapsolta, hogy mandátumot adol' 
egy politikusnak, akinek nem voltak ezrei, nem 
volt befolyása, szervezet*-, csak múltja voll. bá-
torsága és embersége volt 

tíudspcsf még mindig ünnepli ön'.na gát ür> 
nepli Rupert Rezsőt. Húsvét clőH tnegkírrstek <* 


