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Ki kell üríteni 
az omladozó 
Somogyi-telepi iskolát? 

A polgármester pénteken helyszíni szemlét 
tartott és sürgős szakértői vizsgálatot ren-
delt el 200 gyermek biztonsága érdekében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy milyen meg-
döbbentő bajok keletkeztek a Somogyi-telepen 
épített iskola és igazgatói lak épületében. Az 
igazgatói lakás falai düledezni kezdtek ugy, 
hogy lakóit sürgősen ki kellett telepíteni, mert 
a7. épület életveszélyessé vált, de komolv repe-
dések mutatkoznak az iskolaépület belső falain 
is. Az elváltozások annál feltűnőbbek, mert hi-
szen alig háromesztendős épületről van szó. A 
vizsgálat meg is indult a felelősség tisztázása 
céljából, de eredménye egyelőre még nincsen. 

Pénteken délelőtt dr. P á 1 f y József polgár-
mester autóba ült és kiment a Somogyi-telep-
re, hogy megtekintse ezeket az épületeket. Ut-
r í n i f u l n lrl<%nl.'Ar>v\/M4< «Ál « _ — » I 1 iának tula jdonképpeni cél ja az épülő uj temp-
lom megtekintése volt, de ezt az alkalmat fel-
használta arra is, hogy megszemlélje az iskola-
épületet és az igazgatói iakot is. A szemle 
eredményeképpen 

sürgős szakértői vizsgálatot rendelt 
el annak a megállapítása érdeké-
ben, hogy az iskolaépület kiüríté-

se nem vált-e aktuálissá. 

A polgármester somogyitelepi tapasztalafairól 
a Következőket mondotta a Délmagyarország 
munkatársának: 

— Tulajdonképpen azért mentem ki a te-
lepre, hogy megnézzem az épülő tepmlomot. 
örömmel állapítottam meg, hogy a templom-
építés gyors ütemben haladt előre. A templom 
hajóba, amely dunántuli mintára épült, ameny-
nyiben emeletes szentélye van. már beállítot-
ták az uj padokat és megkezdték a tornyok 
vakolását is. Mondhatom, a templomnak na-
gyon tetszetős képe van. Az épületben egyet-
len szépséghibát fedeztem fel, még pedig azt, 
hogy a mennyezetet tarló gerendák kissé meg-
hajoltak a rájuk rakott teher alatt. Ez azon-
ban csupán szépséghiba és korrigálni lehet, 
tehnikai szempontból jelentősége nincs. 

— Felhasználtam természetesen az alkalmat 
az iskolaépület és az igazgatói lakás megte-
kintésére is. Az igazgatói lakásban a napok-
ban tartották a birói szemlét, amelv annak a 
polgári eljárásnak a keretében történt meg 
amelyet a város indított, hogy megállapítsa. 

kit terhel a felelősség az épületben 
bekövetkezett károkért. 

A birói szemle során uj szakértői szemle meg-
tartása vált szükségessé, ezt a jövő hét szerdá-
jára tűzték ki. Magam meggyőződtem róla, 

hogy az lrtaz<rniól Inká« förtelmes 
állapotban van. 

Benn is voltam az épületben, de mondhatom, 

nagyon nvugtalanitó érzés volt a 
düledező falak, az elferdült lép-

csők között járni. 

Egyáltalában nem éreztem magam biztonság-
ban egyetlen pillanatig sem. pedig a düledező 
falakat gerendákkal támasztották fel. 
Megnéztem az iskolaépületet is, amely-
nek belső falain számtalan repedés látható. Áz 
igazgatótól és a tanszemélyzet tagjaitól meg-
tudtam. hogy 

állandóan uj repedések keletkez-
nek. amiliöl arra lehet következ-
tetni, hogy az egész épület elmoz-

dult. 

— Kétségtelen tehát/ hogy ebben az épület-
ben is komoly bajok vannak, bár az épület ál-
lapota ebben a pillanatban még nem nyugta-
lanitó. Mégis szükségét láttam a szakértői 
szemle elrendelésének egyelőre csak abból a 
célból, hogy nem veszélyes-e az épület és nincs 
szükség-e az iskola azonnali kiürítésére. Az 
épületben ugyanis rendes tanítás folyik, az is-
kolának négy osztálya van és mindén osztály-
ban körülbelül ötven gyerek tanul. Tchál 

kétszáz iskolásgyerek biztonságá-
ról van sző. 

A szakértői szemlét holnap tartjuk meg. 
A város szakhivatalát ezen a szemlén Kö-

v é r Tibor, K r ó 1 Oszvald és B r e i n o v i t s 
Vjlmos műszaki tanácsosok fogják képviselni, 
de felkértem a közreműködésre G ő 11 n e r Ká-
rolyt, az államépítészeti hivatal mérnökét, va-
lamint O t t o v a y István és E r d é l y i An-
drás vállalkozókat is. Ha a szakértői szemlén 
az a vélemény alakulna ki, hogy ajánlatos az 
iskolaépület kiürítése, azonnal megteszem » 
szükséges intézkedéseket a tanítás beszünteté-
sére. Az iskola növendékeit majd valamilyen 
ideiglenes helyiségben helyezzük el. Az egyik 
osztálynak hajlékot tud nyújtani a zárda, 9 
többit is elhelyezzük valahogy, bár nem lesz * 
legkönnvebb feladat, hiszen igen kevés alkal-
mas helyiség akad a Somogyi-telepen. 

Belvárosi o*l Szombat, vasárnap is 

HAVI 200 FIX 
Páger, Jávor, Urav. Salamon 5, 7. 9 

Szombat és vasárnap 

ezldei első 
nagv film|«; 

Széchenyi Hoxi 

Gustav Fröhlich 

n csábító 
Izgalma« történet, Llda Baareva i s Theodor Laos. 
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Meadöbbeniő 
Hangya-támadás 

egy csanádmegyei 
községben 
A Hangya teherautókon Kirándult Földeák községbe 
és a piactéren szabadtéri árucsarnokot nyitott — 
Rőfösáru-vásár a községháza előtt, a legális keres-
kedelem szomszédságában — /I községi főjegyző 
kiszolgál a Hangya-sátorban — A lakosság fellé-

pése eltávolította a vándor-autókat 

A legújabb támadás a kereskedelem ellen 

(A Dél magyar ország makói tudósítójától.) 
Földeák Csanádmegve egyik legtekintélyesebb 
községe. 5500 lakosával, a járki templom min-
tájára épült tornvával, parkjával és emeletes 
iskolájával kedvező benyomást tesz a szemlé-
lőre. A TVáraar család ősi fészke, itt ringott 
Eckhardt Tibor bölcsője is. 

A község lakói most a mezőn szorgoskod-
nak, esténként kukoricával megrakott kocsik 
fordulnak be a portákra. A csendet tegnap iz-
gatott zaj verte fel Valóságos csata, két szem-
ben álló várttal, hatósági beavatkozással és 
csendőrségnél. A harcot a Hangya okoznia és 
kirobbantotta a gazdasági verseny. 

Megjelennek a 
Hangya autói 

Az 5500 lakosú közeégnek fejlett kereskedel-
mi élete van. Piacaira bejárnak a szomszédos 
községek határaiból is, üzletei pedig lendüle-
tesebb gazdasági életre rendezkedtek ke. Szá-
mos fiiszerüzlete, két nagv rőföskereskedóse is 
van. A számottevő áruraktárral rendelkező na-
gyobb rőfösüzlet Joó Sándor tulaidona. a köz-
ségházával szemben, a piactér forgalmasabb 
sarkában évtizedek óta igen szép forgalmat bo-
nyolít le. Hétfőn reggel az üzlet előtt 

.két hatalmas teherautó 

állt meg, megrakva portékával. A teherautók 
megérkezésével egvidőben dobszó hirdette a 
községben, hogy a Hangya rőfösáru készletével 
Földeákra érkezett s néhány napig 

a piactéren, a községháza élőtí 

a közönség rendelkezésére áll... Az árusítás-
ra berendezkedett 

autók percek alatt árucsarnokká 
alakultak át... 

Sátor került a kocsik elé ós szélee pult a sá-
tor alá. 

A főjegyző 
az üzletben 

Fia vevő nem is. de szemlélő bűven akadt, 
a bámulok csodálkozva látták, hogv 

a sátorban a község agilis főjegyző-
je: Tass Árpád is foglalatoskodik 

és az ő buzdítására meg is indultak a vásár-
lások. Előbb egy-két asszony próbálkozott a 
vétellel, de azután — mint Földeákon mond-
ják — egymásután jöttek a vevők. Jöttek és 
vásároltak. A két főtéri üzletbe és pedig Joó 
Sándor ós Gardi Ilonkáéba pedig egy lélek 
nem, sok. annyi sem tette be a lábát. És mindez 
történt Joó Sándor, 

földeáki illetőségű. Földeákon adót 
fizető és Földeákon 25 éve üzleti te-
vékenységet folytató kereskedő üz-

lete előtt. 

sőt. az üzletétől alig 10 
szemben a,z üzletévei. 

méterre, pontosan 

Megmozdul 
a köz&ég 

így folvf f i hétfőn egész nap. A földeáki 
kereskedők álltak a boltajtóban, a Hangva em-


