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A kultuszminisztérium 
megkezdi a tárgyalásokat 

a szegedi szabadtéri Játékok 
ügyében 

„A döntést tovább nem lehet halasztani", — mondja 
a polgármester 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
szabadtéri játékok jelentősége régen túlnőtt a 
6zegedi keieteken. Országos érdekké vált a játéi-
kok lén tartása, továbbfejlesztése, mert hiszen az 
az idegenforgalom, amely a szegedi játékok kö-
rül keletkezik, Szegeden kivül érdcjke az egész or-
szágnak is. Az utolsó hetek üresen, eseménytele-
nül és cselekedelek nélkül teltek el, pedig — 
amint az a magyar idegenforgalom egyik ille-
tékes szerve, az IBUSz igazgatójának minapi nyi-
latkozatából is világosan kitűnik — 

már régen meg kellett volna kez-
deni az idei játékok propagálását 

ugy a belföldön, mint a külföldön, ahol a játé-
kok iránt az elmúlt esztendők világszerte elisí-
mért sikerei alapján, egyre nagyobb az érdek-
lődés. 

Az állami szinházak vezetőivel megkezdett tár-
gyalások hetekkel ezelőtt holtpontra jutottak és 
ebbe Szegeden beletörődtek. Várták, hogy 

történjék valami, 

<fe nem igen érezték a szükségességét annak, hogy 
megteremtsék a történés előfeltételeit. Ha a sajtó 
nem állana a helyén és nem teljesítené kötelessé-
gét, nem tartaná állandóan napirenden, a kérdést 
és nem ébresztgetné állandóan az érdeklődést, ta-
lán már lesülyedtek volna a szabadtéri játékok 
aktái a — közigazgatási nagytemetőbe. 

Hogy nemcsak szegedi, hanem 

országos ügy ma már a szegedi já -
tékok ügye, 

azt kétségbevonhatatlanul bizonyítja a sajtó, 
amelynek hasábjai állandóan foglalkoznak a kér-
déssel. De bizonyítja az is, hogy ugyanezt a?! 
érdeklődést tanúsítja a szabadtéri játékok sorsa 
iránt 

a kultuszminisztérium is. 

Dr. Pálfy József polgármester most kapott 
éirtesitést arról, hogy a kultuszminisztérium rö-
viáesen tárgyalás alá kívánja venni a szegedi sza-
badtéri játékok dolgát. Vitéz dr. Haász Aladár 
miniszteri tanácsos, a minisztérium művészeti osz-
tályának vezetője, jelenleg külföldön tartózkodik, 
ahonnan a közeli napokban tér vissza. Hazaérke-
zése után azonnal megkezdi a tárgyalásokat a sza-
badiéri játékok ügyében. 

— A jövő héten a főispáni installáció miatt 
— mondotta ezzel kapcsolatban a polgármester 
— nem utazhatom Budapestre, de az installáló 
közgyűlés után azonnal felutazom, hogy végérvé-
nyesen tisztázzam a helyzetet az állami szinházak 
igazgatóival. A döntési nem lehet halasztani és 
abban az esetben, ha az állami szinházak igaz-
gatói nem vállalkoznának a játékok rendezésére, 
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haladéktalanul meg kell tenni az intézkedéseket 
a másirányu megoldás lehetőségének biztosítása 
érdekében. 

Miskolc és Pécs . . . 
Mindenki előtt ismeretes, hogy Szeged volt 

az úttörő az ünnepi hetek megrendezésében. Az 
első kisérlet után azonban már nem rendezték 
meg a »Szegedi Hetet«, mig a vidéki várofcok 
Szeged példáján felbuzdulva, egymásután készül-
tek idegeneket vonzó alkalmak megrendezésére.. 
Most Miskolcról kapjuk a hírt, hogy Miskolc 

J U H T E J E T 
magas áron leköt, nagyobb napi mennyiségben, 

ogész idényre a 

Központi Teicsarnok Rt. klrut' 16 

városa már janiban készül az augusztus elején 
megrendezendő »Miskolci Hitre«. Kijelölték art 
a nagybizottságot, amelynek az a hivatása, hogy 
az ünnepi hét programját kidolgozza. A filléres 
vonatok biztosítása érdekében Halmay Béla, Mis« 
kolc polgármestere a kereskedelmi minisztérium» 
ban tárgyalt. Miskolc tanult Szegedtől . . . 

Pécseit lázas előkészületek folynak — szabad-
téri játékok megrendezésére, bár amig a szegedi 
játékok világhírre tettek szert, a többi városok-
ban mindenütt súlyos nehézségekkel jártak a pró-
bálkozások. Pécsett most a lakosság sürgetésére 
elhatározta a város vezetősége, hogy az idén 
minden sikertelenség ellenére is rendez szabad--
téri előadásokat. Azt is elhatározták, hogy a Nem-
zeti Szinház nacysikerü előadását, »Missa Sol-
lemnis<i,-l fogják a nyáron előadni a székesegy-
ház: előtt. A főszerepek eljátszására az Operaház 
lés a Nemzeti Szinház tagjait kérik fel. így Pécsett 
és mi lesz Szegeden? 

Felsőváros tiltakozása 
a városrész mellőzése ellen 

Monstre-kttldöttség a polgármesternél 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az öt-

éves városrendezési program, amely a szombati 
közgyűlés napirendjére kerül mint jelentet-
tük — visszatetszést keltett Felsőváros lakossága 
körében. A felsővárosiak ugy érzik, hogy kima-
radtak a programból, amely a tulajdonkópeni 
Felsőváros számára egyetlen ucca rendezését aem 
biztosítja. 

Az elégedetlenségnek az a monstre küldöttség 
adott hangot, amely Lájer Dezső törvényhatósági 
bizottsági tag vezetésével pénteken délben kereste 
fel dr. Pálfy József polgármestert. A polgár-
mester a tanácsteremben fogadta a küldöttséget, 
amelynek élén Lájer Dezső elmondotta, hogy a 
városrendezési bizottság 

az ötéves program összeállítása alkal-

mával mellőzte a Felsővárost, 

igy Felsőváros lakosságának az az aggodalma, 
hogy a bizottság a további rendezésekkel kapcso-
latban is mostohán fogja kezelni a felsővárosi 
igényeket a világítás, a vízszolgáltatás és a csa-
tornázás terén is. Hangsúlyozta Lájer, hogy FelK 
sőváros lakossága nem kíván külön kedvezményt, 
de tiltakozik minden olyan intézkedés ellen, amely 

m városrendezéssel kapcsolatban más 

városrészeket indokolatlanul favorizál-

ni akar Felsőváros rovására. 

Elmondotta, hogy Felsőváros lakossága az ügy-
ben nyilvános gyűlést tartott, azon határozatot 
hozott, amelyben tiltakozik a városrész mellőzése 
ellen. A határozatot Lájer átnyújtotta a polgár-
mesternek. 

Dr. Pálfy József polgármester válaszában ki-
jelentette, hogy az ötéves tervben több felsővá-
rosi ucoa és tér kikövezése és rendezése is sze-
repel. 

— De ezek az uccák és terek — mondotta 
Lájer — nem a tulajdonképeni Felsővároson van-
nak, mert valamennyi a nagykörúton belül esik. 
A nagykörúton kívüli városrész maradt ki a 
programból. 

A polgármester elismerte, hogy 

a Felsővárosnak a nacjy'.örulon kívül 

eső része tényleg nem, szerepel a 

programban, ennek azonban az az oka. 

hogy a rendezés belülről indul lei h 
ugy halad kifelé. 

A panaszok jogosságát elismeri, mert maga m 
tudja, hogy a kihagyott városrésznek több sü*gőn 
rendezésre szoruló uccája van. Megígérte, hogyt 
a lehetőség határain belül a hiba korrigálásán« 
fog törekedni. 

Ezután Komlósi Antal, a felsővárosi gasdakör 
elnöke hivta fel a polgármester figyelmét arra, 
hogy a felsővárosi szérűskerthez vezető at mAg\ 
mindig járhatatlan, a gazdák csak óriási kerülő* 
vei közelithetik meg a szérűskertet. Nagy baj u 
is, hogy a szérűskert uj területét nem árkoltaMn.' 
még körül a város, erre pedig tüzrendészeti saemr 
pontból nagy szűkség lenne. Ugy az utat, miit 
az árkot az inségmunkák keretében el lehetne 
végeztetni. 

A polgármester kijelentette, hogy ezt a kíván-
ságot is jogosultnak tartja és gondoskodni foff 
tefjesitéséiól. 

Ma délelőtt 
ünnepélyes formaságok 

között kifüggesztik 
az egyetemen a keresztet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentet-
te a Délmagyarország, hogy az egyetemi tanács 
csütörtöki ülésén hozzájárult ahhoz, hogy u ke-
reszteket a tantermekben kifüggesszék. A ko-
reszteket az egyetem készitteti el, egységes simtai 
fekete kereszteket helyeznek el a tantermeikben. 

Az első keresztet, ünnepélyes formaságok között 
ma délelőtt 11 órakor az első számú jogi tan-
teremben, a központi egyetemen helyezik el. Ez 
a terem volt az, amelyikben az egyetemi i f j ú -
ság elhatározta, hogy budapesti mintára Szege-
den is elhelyezi a keresztet az egyetemi intézetek-
ben, a mult óv decemberében itt függesztették' 
ki az első keresztet. Az ünnepélyes aktujaon az 
egyetem részéről dr. Ditrói Gábor rektor mond 
beszédet, az i f júság képviselője is besaél. Rövi-
desen ezután a többi tantermekben is kifüggesz-
tik a keresztet. 


