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A város megépít! a strandot, 
de az idén csak a kereteket valósítják meg 

A polgármester favaslaía a hétfői kisgyűlés előtt 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-
vényhatósági kisgyűlés hétfőn délután ül ösz-
sze márciusi rendes ülésére, amelynek tárgy-
sorozatát szombaton késziti elő a város taná-
csa. A tárgysorozat legérdekesebb pontja két-
ségtelenül az a javaslat lesz, amelyet dr. 
P á 1 f y József polgármester terjeszt a kisgyű-
lés elé a strand ügyében. A városházán mind-
ezideig meglehetős* titokzatossággal kezelték 
ezt a javaslatot. Titokban folytak a tárgyalá-
sok és ezekről csak annyi szivárgott ki, hogy 
ismét előtérbe került egy u j vállalkozó, akiben 
állítólag megvolt a hajlandóság arra, hogy be-
fektesse tőkéjét a vállalkozásba. A polgármes-
ter azért nem hozta nyilvánosságra az ajánla-
tot, mert attól tartott, hogy ezzel elrontaná a 
dolgot. Kiderült azonban, hogy felesleges volt 
a nagy titkolózás, mert 

ez a kombináció is éppen ugy 
megdőlt, mint az előbbiek. 

A vállalkozó, amikor komolyra fordult volna 
már a dolog, csöndesen visszavonult. 

A polgármester igy abba a helyzetbe került, 
hogy végrehajtja eredeti elgondolását és vég-
érvényesen állást foglalhat a strandkérdés há-
zikezelésben való megoldása mellett és a kis-
gyűlés elé terjesztheti javaslatát, amelynek lé-
nyege az, hogy a város tartsa meg magának 
azokat a lehetőségeket, amelyekhez a Tisza 
ujszegedi partjának adottságai juttatják és 
használja ki a város javára minden előnyüket. 
Mivel pedig a város nem rendelkezik annyi 
pénzzel, amennyi a végleges megoldás költsé-
geit fedezné, 

egyelőre csak annyit valósitson 
meg a tervekből, amennyire futja 
a meglévő pénz és a következő 
években gondoskodjék a strand 

fokozatos továbbépítéséről. 

A hétfői kisgyűlés elé terjesztendő javaslat-
ról a polgármester a következőket mondotta: 

— A strand-ügy teljesen megért arra. hogy 
a kisgyűlés végérvényes határozatot hozzon. 
A z eddigi kisérletezések, tárgyalások —•'--
meggyőződtem arról, hogy 
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munkasegélyként a városnak és ebből megcsi-
náljuk azt, amit lehet, illetve amire múlhatat-
lanul szükség van. így egyelőre nem lesz költ-
ségesebb épitkezée, ellenben 

gondoskodunk kabinokról, vízveze-
tékről, egyéb kényelmi berendezke-

désekről, utakról, tussokról. 

Megengedjük azt is, hogy a magánosok felállít-
hassák saját kabinjaikat a strand területén, 

.'rmészetesen egységes terv ezerinti elrendezés-
ben és azon a helyen, amelyet a magánkabinok 
számára előzetesen kijelölünk. Nincs kifogásunk 
az ellen sem, ha azok a társaságok, amelyek 
a múltban együtt strandoltak a különböző 
kasztstrandokon, egy csoportban maradnak a 
jövőben is, 

az egyes helyek elkülönítéséről ter-
mészetesen szó sem lehet és a társa-
ságok nem szedhetnek külön belépő-

dijakat. 

Építtetünk mólókat a csónakok számára, a 
strand területét pedig a városi kertészet növé-
nyeivel diszitjük fel. 

Izgalmas tárgyaláson, 
szocsaták közepette 

során 

a kérdést csakis a város oldhatja 
meg 

a maga erejéből városi vállalkozásként. Arra 
természetesen nem gondolhatunk, hogy a kér-
dést teljes egészében egyetlen év alatt oldjuk 
meg, mert elegendő fedezetünk nincs rá, de az 
idrn belefektetjük azt a harmincötezer pengőt. 
amelyet a belüsrvminiszter utalt ki szükség-
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— Külön állóvizi medencéje a városi strand-
: p,k egyelőre nem lesz, de a fürdőzőknek ren-
delkezésére áll a S z U E medencéje, bár a városi 
strand és a SzUE között semmiféle üzleti kap-
csolat nem lesz. Meg vagyok győződve róla, 
hogy a hullámfürdő egymagában is jól kifizető-
dő üzleti vállalkozás lenne és mivel a S z U E 
lemondott ennek a tervnek megvalósításáról, 
rövidesen, 

talán már jövőre a városi strand 
keretében megépítjük a hullámfür-

dőt. 

Az idén azonban még nem kerülhet sor rá. 
— A költségesebb építkezések tervét azért 

is el kellett ejtenünk az idén, mert a hullámtér-
ben való építkezés igen költséges lenne, a töl-
tésen tul viszont nincs elegendő telke a város-
nak és a magánkézben lévő telkek árát a spe-
kuláció erősen felverte. Ha a strand elég jöve-
delmező vállalkozásnak bizonyul és ha van rá 
törvényes mód, akkor szükség esetén kisajátí-
tás utján szerezzük meg a magasépitkezésekhea 
szükséges területeket. 

Hangsúlyozta a polgármester, hogy az idén 
csak a kereteket fekteti le a város, hogy azután 
megfontoltan és fokozatosan kifejlessze a stran-
dot. A strand egyelőre mint a városi gőzfürdS 
fiókvállalata fog működni. 

— Meg vagyok győződve arról, hogy a strand 
igen jól jövedelmező vállalkozása lesz a város-
nak — mondotta végül a polgármester — éa 
képes lesz arra, hogy önmagát fejlessze saját 
erejéből. 

kezdték meg dr. Pettykó János 
kihallgatását 

Lázár Járásbiró perében 
Szombaton folytatják a tanúkihallgatást 

(A Délmagyarország munkatá-öntől 1 A sze-
gedi törvényszék Farfaí-tanácsa pénteken reg-
gel nagy érdeklődés mellett kezdte meg a 
Pettykó—Lázár-sajtóper érdemleges főtárgya-
lását. A tárgyalásra mindössze 50 jegyet adott 
ki az elnöki iroda és igy nem volt tolongás a 
folyosókon. A tárgyalást valamivel 9 óra után 
nyitotta meg Vadai Károly tanácselnök. A 
vádhatóság képviseletében dr. Kleitsch Imre 
ügyész, a főmagánvád képviseletében dr. Dett-
re János jelent meg, míg dr. Lázár Ferenc já-
rásbirót dr. Hoffmann Ferenc 06 dr. Lázár 
István ügyvédek védték. A tárgyalás megnyi-
tása elején dr. Lázár Ferenc gyorsíró alkal-
mazását kérte, aminek a biróság helyt adott. 

A z elnök ezután közölte, hogy a bizonyí-
tás felvételére kerül sor és felkérte a feleket, 
hogy szigorúan ragaszkodjanak a kiadott uta-
sításokhoz, mert ezeket a biróság technikai 
okokból állította össze. Dr. Lázár vádlott ez-
után kérte, hogy a biróság olvassa fel újból a 
vádiratot és a vádbeli cikket, a kérelmet eluta-
sította a biróság. Másik kérelmében azt in-
dítványozta, hogy Pettykót csak az iratok is-
mertetése után hallgassák ki. 

Dr. Pettykó Jánost 

szólította ezután a birói emelvény elé az el-
nök és közölté vele, hogy joga van azokra a 
kérdésekre, amelyekből reá vagy hozzátartozó-
jára nézve kár, vagy szégyen háramlana, a val-
lomást, megtagadni. 

— A vádlott azt áll ítja, hogy ön adócsa-
lást követett el ugy, hogy nem engedte a ques-
turán át befolyt jövedelmeit megadóztatni é<= 
emiatt Kiss questor ellen fegyelmi » is indult. 
Kiván erre vallomást tenni? 

— Abban az esetben, ha a hivatali t itoktar-
tás kötelezettsége alól felmentést kaptam. 

— A z t a kultuszminiszter megadta — felel-
te az elnök. 

Pettykó ezután elmondotta, hogy mellékjö-
vedelmei három csoportra oszthatók. A z első 
csoportba tartozik a tandijjutalékok, a diák-
igazolványok után járó pénzek és alkalmi ju-
talmak, a második csoportba tartozott a mű-
ködési pótlék, a harmadik csoportba tartozott 
a diploma-díj, az avatási díj. Elmondotta, hogy, 
az adója levonásába soha bele nem folyt, az# 
sem tudta, hogy mennyi adót vonnak le. A! 
második csoportba tartozó mellék járandósága 
bejelentési kötelezettség alá nem esett, mert 
ezt a kultuszminiszter folyósította. A diplo-
ma-jövedelem terhes jövedelem volt, ez tehát 
nem tartozott az adóköteles mellékjövedelmek 
közé. Elismerte azonban, hogy a jövedelmét 
nem összegezték és ez nem felcfl meg az adó-
rendeleteknek, de a szegedi egyetemen ez volt 
a rendszer; a többi magyar egyetemeken sem 
adóznak szabályosan, nevezetesen ugy, hogy 
az összes jövedelmeit cummulálták volna és ez 
után fizették volna az adót. ő mindég annyi 
adót fizetett, amennyit kértek tőle, távol ál-
lott tehát az a szándék, hogy adócsalást kö-
vessen el és nem is követett el. 

Dr. Lázár: Igaz-e az, hogy mielőtt Szeged-
re került, kikötötte, hogy legalább 1000 pengő 
jövedelme legyen? 

Elnök: Ez nem tartozik ide! 
Dr. Lázár: Kapcsolatos az adóügyekkel. 
Dr. Pettykó: Nem kötöttem le ilyenformá-

ban. Csak azt mondtam, hogy 

a minisztériumi állás és előlépés 


