
SzonV-ot, 1D57. szeptember IT. D É L M A G Y A R O R S Z A G 3 

Érdekes felszólalások 
a várospolitika irányáról 

és feladatairól 
a pénzügyi bizottság költségvetési vitájában 

Változatlanul 70 százalék marad a pótadó ? 
(A Délmagyarország munkatársától.) Megir- Budapest és Győr e tekintetben óriási elónv-

la a Délmagyarország, bogy a törvényhatóság ] ben van. Kutatni kellene az okokat, hogy mi-
penzügyi bizottsága csütörtökön kezdte meg | ért van Szeged ilyen irányban mellőzve! Á vn-
dr. P á l f y József polgármester elnökletével a ros nein birja el a 185.000 pengős rendőrségi 
varos jövő évi költségvetésének tárgyalását. A I hozzájárulást, a borfogyasztási adó majdnem 
zári Ílltátí rnncrntl iarfaíf hjt-rM-olóc tacA „nnín Ifut mut „A.. UÍA ".« 'n .tAjt !..!.,_ zárt ajtók mögött tartott tárgyalás első napjá-
ról Pálfy polgármester a kövelkező tájékoztatói 
adta a Délmagyarországnak: 

— A pénzügyi bizottság megkezdte a város 
költségvetésének tárgyalását. A tagok majd-
nem teljes számban megjelentek az ülésen, ahol 
mindvégig jelen volt I ni e c s György főispán 
is. S c u 1 t é t y Sándor főszámvevő előterjesz-
tene a számvevőségi tervezetet, melv szerint a 
bevétel előirányzata 5,917.728 pengő, a kiadásé 
7,131.014 pengő, igy a hiány 1,213.286 pengő. 
Ennek fedezésére 83 százalékos pótndó volna 
szükséges. Egv százalék pótadó 14.693 pengő-
nek felel meg. Ebben az évben a pótadó 70 szá-
zalék volt. Előadta még a főszámvevő, hogy 
ezenkívül különféle kérvényekkel az igénylés 
1.290.676 pengő. Ebből 115.000 pengő az, amit 
még a költségvetésbe be kell állítani. 

— Elsőnek S h v o y Kálmán szólalt fel és azt 
indítványozta, hogv ugy, mint az előző évi költ-
ségvetés tárgyalásánál is történt, mondja ki a 
bizottság elvileg, hogy 

minden igyekezetével azon lesz. 
hogv a pótadó 70 százalékon felül 

ne emelkedjék. 

— A bizottság egyhangú helyesléssel magáé-
vá tette*Shvoy Kálmán indítványát. Utána 
B a c k Bernát szólalt fel, aki szintén csatlako-
zóit Shvoy indítványához, dc hosszabb be-
szédben fejtegette, hogy 

a legnagyobb takarékossági elvek 
szem előtt tartása mellett sem lehet 
teljesen elzárkózni bizonyos köz-
érdekű követelmények teljesítésétől. 

Igy elsősorban az egészségügyi intézményein-
ket tartja fejlesztendőnek, az anya- és csecse-
mővédeímet, a trachoma elleni védekezés fo-
kozását, a külvárosok vízellátását, vásárcsar-
nok felépítését, a- termelés megszervezését, az 
idegenforgalom fejlesztését, stl>. Szükségesnek 
tartja egy termelő és értékesítő bizottság, mint 
külön szerv felállítását, amely behatóan ta-
nulmányozná a termelés és értékesítés kérdé-
sét ugy mezőgazdasági, ipari cs kereskedelmi 
téren, aminek rövid időn belül jelentkezne az 
eredménye. Szükségesnek tartaná csomagoló 
helyiség létesítését, gyümölcsfa kihelyezés 
rendszeresítését, a gyümölcsértékesítés, külö-
nösen az export megszervezését, paradicsom-
konzervgyár, aszaló üzem létesítését, baromfi-
és állattenyésztésre fokozottabb gondot kiván 
fordítani, tejszövelkezelet létesíteni, a városi 
kertészetnek hasznothajtó üzemet szervezni, — 
gondolni lehelne rózsaolajgyár, rózsaexport, 

méhészet, gyümölcsfalenyészet, stb. létesíté-
sére a városi kertészet kebelében. E/cnkivüi 
nemcsak a külföldi, hanem a belföldi piac 
meghódítására is gondolni kellene, amire igen 
eredményesnek tartana 

egv Budapesten felállítandó áru-
csarnokot. ahol kizárólag szegedi 
specialitásokat hoznának forga-

lomba, 

szegcdi papucsot, paprikát, tarhonyát és fel 
kellene újítani a liires szegedi szappanfőző 
ipart. Mindezekre a költségvetésben már most 
megfelelő fedezetet kellene beállítani. 

— Pick Jenő helyeselte Back Bernát fejtege-
tését. szerinte is a mezőgazdaság, ipar és ke-
reskedelem fejlődésének nagyobb lendületet 
kellene adni. 

Gyárvállalatokajt kellene idetele-
píteni. 

100.000 pengős hiányát, az 50.000 pengős lakta-
nyaadót, ami az eredeti szerződéstől eltérően 
utólagosan szakadt a város nyakába, 

inségsegélyben 435-000 pengőt fi-
zetünk. ebből 300.000 pengőt az ál-

lam elvisz Szegedről, , 

ugyanakkor légvédelmi kiadásokkal terheli a 
várost, ami eminenter állami feladat volna. 
Kifogásolta, hogy a terményárak a bérfizetés-
nél nem a tőzsdei jegyzés szerint állapíttatnak 
meg, aminek folytán a várost súlyos veszteség 
éri. 

Túlságosan nagv összeget fordítunk 
adóbehajtásra, 

gondolkozni kellene afölött, nem volna-e cél-
szeiübb megoldás. A fázisadórendszer következ-
tében 100.000 pengős kár éri a várost. Mindezek 
olyan hiányok, amelyek más uton nem pótol-
hatók és megbénítják a város gazdasági fej-
lődését. 

— Ezután a bizottság áttért a költségvetés 
részletes letárgvalására. A főszámvevő ismer-
tette tételenkint az egves cimeket és előadta az 
odatartozó kérvényeket is, amelyek fölött a 
bizottság nyomban határozott. A bizottság első 
ülésén csakis a szükségleti tételeket vette tár-
gyalás alá és eljutott a II. fejezetig, a közmű-
velődés címhez. 

— Végeredményben a bizottság törölt a 
számverői iránvzatból 74.369 pengőt, \i.szonl 
hozzáadott 41.550 pengőt és igy 

az első naoi eredmény 2 százalék 
pótadóapadásnak felel meg 

a Számvevői előirányzattal szemben. 
— Az első napi tárgvalás eredményéből mé* 

nem lehet következtetést vonni a végső eied-
ménvre. az azonban megállapítható, bogy n 
pénzügyi bizottság minden tagja énpuev. mint 
a hatóság, arra törekszik, hogv a 70 száza'ékns 
nótadökulcs az uj költségvetésben is fenntart-
ható legven. 

— A 41.550 pen"ös szükségleti emelkedés"*1 

25 000 pengős tri"ll"l szerencl az íiisze/edi 
zöldkeresztes védőnői intézel építéséhez szük-
séges városi hozzá'árulás. Ugyancsak a -
ségle'nél ?(Vio pengőt szavazott meg a bizott-
ság külterületi állatorvosok létszámának eme-
lésére. 

A pénzügvi bizottság pénteken dc'utáii ív)y-
talts a költségvetés tárgyalását. 

E v r ö l - é v r e r e d o & á l / á k 
a h e g e d i e g y e í e m 

a l i g a i ó i n a & ssámáí 
Ha igy tart tovább, néhány év alatt elnép-
telenítik az egyetemet. — A bölcsészeit 
karra az idén csak 34 halig aló t veitek fel 
— Gelei rektor szerint remény van arra, 
hagy a minisztérium hozzájárul a diák-
létszám, felemeléséhez és a létszámot 
nem sUlyeszlik a tavalyi alá 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi egyetemen pénteken véget értek a felvéte-
lek. illetve egyelőre befejeződtek. Folytatására 
csak akkor kerülhet sor, ha a minisztérium az 
egyes karok kérelmét teljesiti és felemeli a ko-
rábban engedélyezett létszámot. 

A jogi karra összesen 150 elsőéves hallgatót 
vettek fel. az orvosi karra is megtörténtek már 
a felvételek, valamint a matematikai és termé-
szeltudomáriyi karon is. értesülésünk szerint 
azonban mind a három kar a további létszám 
emelését kéri. Pénteken döntött a bölcsészeti 
kar a felvételekről. Erre a karra felvettek 34 
hallgatót. 

Beavatott körökből szerzett értesülésünk sze-
rint az egyetem nincs megelégedve az engedé-
lyezett létszámmal. 

A felvehető hallgatók számát év-
ről-évre redukálják, ba igv foly-
tatják tovább, ezzel a lassú haldok-

Belváros i Mosl 
Óriási sikert aratott a tegnapi bemutatón a 

Seaitség örököltein! 
cimti lesruiabb magyar vígjáték. 

Ma és mindennap műsoron 5, 7, 9 

Széchenyi Mozi Ma és mindonnap! 

MADRIDI EXPRESS 
A Paramount világ-szenzáciős ülmje, melynek hát-
terét a mai forrongó, po gárháborus Spanyo'ország 
adja. Főszerep ék . D o r o t h y L a m o u r é s 
l l o n e l Atwit 5, 7, 9 

lássál néhány éven belül teljesen 
, elnéptelenedik a szegedi egyetem. 

Nézzük meg például a bölcsészeti kart. ahol az 
idén csak 34 hallgatót vettek fel. Néhány évvel 
ezelőtt még kétszerese volt a jelenlegi számnak 
a felvett hallgatók száma. 

A bölcsészeti kar négy évfolyamára összesen 
csak 120 hallgatót szabad felvenni. Ha már 
most összeadjuk a bölcsészeti kar tanszernél)'-
zelcnck számát, kiderül, hogy 

t a tanszemélyzet tekintélyesebb szá-
mot tesz ki. mint a bölcsészhallga-

tók összesen. 

Ez pedig az elsorvasztó politikának köszönhető. 
A szegedi egyetemen most mozgalom indult 
meg, hogy ne a szegedi, illetve a vidéki egye-
temek létszámát csökkentsék, hanem a buda-
pestiét, ahol még most is rengeteg a hallgató, 
ugy, hogv el sem tudják helyezni őket. — az 
onnan kiszorult hallgatókat pedig a vidéken 
már rendszerint késő elhelyezni. Éppen ezek 
miatt bizonyos elkeseredés tapasztalható, az 
egvetemi karok erre való hivatkozással kérik 
most a felvehető hallgatók létszámának emelé-
sét. 

Érdekes megemlíteni, hogy az idei esztendő-
re 

a szegedi egyetemen nagyarányu 
tandijelengcdésck történtek. 

A minisztérium megszabja, hogy mennyi tan-
di jkedvezményt adhat az egyetem hallgatóinak. 
Az idén az egyetem ezt a kérdést a legnagyobb 
jóindulattal és megértéssel kezelte és a tandíj-


