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Ismét szegényebb lett Szeged 
egy intézménnyel 

Szeptember 15-ibe óta Szentesen működik az óvódák felügyelősége 

( A Délmagyarország munkatársától.) Nem 
először irunk róla és nem az első esetben tör-
ténik meg, hogy Szegedet más városok rová-
sára háttérbe szorítják. A z utóbbi néhány esz-
tendő alatt sok harcot kellelt folytatni Szeged 
leépítése ellen, ismeretes, hogy legutóbb az 
egyetem körül is heves harcok dúltak és ez a 
kérdés még ma sincs elintézve. Az egyetem 
tervszerű és fokozatos leépítése ma is foívik és 
most már az egyetemen belül is mozgalom in-
dult annak érdekében, liogy 

szűnjék meg végre a szegedi egye-
tem további elsorvasztása. 

Most nem is beszélünk arról, hogy Szegedet 
miért mellőzik például akkor, amikor rend-
őrségi palotát kell épiteni, miér t ny i rbá l ták 
meg az államépitészeti hivalal hatáskörét és 
miért adlak nagyobb hatáskört a szentesi li i-
ratalnak, mint a szegedinek, most beszéljünk 
irról, hogy 

egyes intézményeket«. egyszerűen 
eltüntetnek Szegedről. 

A napokban tiltakozott az iparosság a régi. 
riagymultu faipari szakiskola megszüntetése 
ellen, ele ne higy.je senki, hogy ez a megnyil-
vánulás nem érezhető nap-nap ulán. Évében 
keresztül Szegeden székelt — igen helyesen — 
az óvódák megyei felügyelősége. Eddig a fel-
ügyelőség a kultuszminisztérium hatáskörébe 
tartozott, ebben az esztendőben azonban álvei-
te a belügyminisztérium az óvódák felügyeleti 
jogát és mi lehetett fontosabb és sürgősebb 
teendő, minthogy Szentesnek adják ezt az in-
tézményt is . . . A belügyminiszter 

szeptember 15-iki hatállyal az óvó-
dák megyei felügyelőségét Szentes-

re helyezte. 

A hivatal azóta már el is költözött Szegedről és 
Szentesen megkezdte működését. 

Igv lelt Szeged megint szegényebb egy intéz-
ménnyel. 

A határozat hivatalról-hivatalra, ügyosztályról-
ügyosztályra megállapítja a normálstátuszt, a rend-
szeres tisztviselők létszzámát, felsorolja, hogy kik 

tartoznak ezekbe a létszámokba és megállapítja 
azt is, hogy egyes ügyosztályokhoz, illetve hiva-
talokhoz kik tartoznak a létszámfelettiek közül. 

A határozat végrehajtása nagv vál-
tozásokat von maga ulán. 

Olyan tisztviselők jutnak igy uj beosztáshoz, akik 
jelenlegi helyükön évek, esetleg évtizedek óta dol-
goznak, uj hivataluk ügyeit viszont nem isme-
rik. A hivatalvezetők attól tartanak, hogy ennek 
következtében zavarok lehetnek a közigazgatás 
menetében, 

a gyakorlatlan tisztviselők képte-
lenek lesznek megfelelő gyorsaság-
gal és precizitással elvégezni a dol-

gukat. 

De elégedetlenkednek az áthelyezett tisztviselők is, 
akik megszokták, kitanulták eddigi munkakörüket 
és az áthelyezés most kényelmetlenséget okoz szá-
mukra. 

Ezzel szemben a polgármesternek az az állás-
pontja, hogy nem szabad törődni az átmeneti ne-

hézségekbe', az áthelyezett tisztviselőknek egészen 
tőid idő aa't meg ke'l ismerkedniük ui munka-
körükké', mert igen fontos közigazgatási érdek 
fűződik ahhoz, hogy minden tisztviselő a maga 

he'yén teljesítsen szolgálatot. 

»Ziirzavarba és kaoszba 
vesz minden, 

ahol a jog uralma meg-
szünik« 

Dr. Bálás P. Elemér székfoglaló 
előadása a szegedi egyetemen dr. 

Tófh Károlyról 
(A Dé'magyarorszdg munkatársától.) A szegedi 

egyetem jog- és államtudományi karára nemrégi-
ben nevezték ki dr. Ba'ús P. Elemér ny. kúriai bí-
rót egyetemi tanárnak. Az egyetem újonnan ki-
nevezett professzora kedden délben tartotta az 
egyetemen tanszékfoglaló előadását vTótli Károly 

jelentősége a perjogi tudományban« cimmel.. 
Az előadás előtt dr. Horváth Barna jogkari dé-

kán tartott megnyitó beszédet, üdvözölte a nagy-
számú megjelenteket, köztük dr. Láng-MiliczKy 

Ernőt, a királyi itélőtabla, dr. Paraszkay Gyula, 
a törvényszék és dr. Lukács Ignác, a járásbíróság , 
vezetőit, valamint a birói és ügyészi kar számos 
tagját. Megjelent az előadáson dr. Gelei József 
egyetemi rektor vezetésével az egyetemi lanács 
és igen sokan a szegedi ügyvédek közül. A jog-
kari dékán ezután vázolta a tanári munka jelen-
tőségét és a jog értékét. Grotiusnak, a nagy ter-
mészetjogásznak azzal az axiómájával vezette be 
szavait, hogy vminden bizonytalanná válik, ha 
eltér a jogtól«. Kifejtette, hogy 

zűrzavarba és kliaoszba vész minden, 
ahol a jog uralma megszűnik. 

Dr. Láng-Miticzky Ernő táblai elnök üdvözölte 
ezután Bálás professzort, aki eddig a kúriai bí-
rák sorában tünt ki. 

Dr. Bálás P. Elemér egyetemi tanár elsősorban 
megköszönte az üdvözlést, majd kifejtette, hogy 
a kegyelet érzése vezette, amikor a szegedi egye-
temen elődjéről: Tóth Károly egyéniségéről és 
jelentőségéről kiván megemlékezni tanszékfogia'.ó 
előadásában. Arról beszélt ezután, hogy a régi 
felfogás a magánjogot tartotta döntőnek, a per-
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Szigorú 
tisztviselői átcsoportosítások 

a városházán 
A polgármester a síáíusbixollság munkája után vég-
reOajífa a rendcsinálást a Hivatalokban — Sxerdáiól 
kessdve minden tisztviselőnek a maga Helyén kell 
sxolgálaíot teljesítenie — Hagy változások a beosz-

tásokban 
(A Dé'magyarorszdg munkatársától.) Dr. Pálfy 

József polgármester — mint ismeretes — néhány 
héttel ezelőtt úgynevezett státuszbizottságot alakí-
tott és azzal végigvizsgáltatta a város minden hi-
vatalát. A vizsgálat célja az volt, hogy megálla-
pítsák, me'yik ügyosztályban mennyi a léiszám-
feietti tisztviselő és hogy a tisztviselők a maguk 
helyén dolgoznak-e. Az utóbbi időben ugjanis több-
ször elhangzott a panasz, hogy a városnál nagyon 
összekeveredtek a tisztviselők, sokan nem otl dol-

goznak, ahová tartoznak és az ügyosztályok igy 
nem jutnak a maguk rendszeresített lisztviselöinez. 

A bizottság heteken keresztül folytatta mun-
káját, még pedig a legnagyobb diszkréció mellett 
és azután az eerdményről részletes jelentést lett 
a polgármesternek. 

A diszkréció célja a protekciós tö-
rekvések elhárítása volt. 

A polgármester ugyanis számolt azzal a veszede-
lemmel, hogy egyes tisztviselők, akik ragaszkod-
nak jelenlegi beosztásukhoz, vagy pedig más ügy-
osztályba kívánkoznak, minden követ megmozgat-

nak, hogy céljukat elérjék. Igy pedig teljes mun-
kát nem lehetett volna végezfii, pedig a polgár-
mester elhatározta, hogy szigorúan végrclrajtja a 

rendcsiná'ást a hivatalokban. 
A státuszbizottság jelentése alapján most hatá-

rozatot hozott, amelyben 

j minden egyes rendszeres és lét-
számfeletti lisztviselő helyét pon-
tosan és végérvényesen meghatá-

rozza. 

A határozatot szerdán már végre is imjlják, ami 
nagyarányú változásokkal fog járni az egyes hi-
rota okban. Alig van olyan beosztott tisztviselő, 
aki je'enlegi helyén maraadhatna. Kiderült ugyanis, 
hogy helyes volt a feltevés, nagyon kevés az olyan 

tisztviselők száma, akik ott, abban az ügyosztály-
ban, vagy hiva'a'ban teljesítenek szolgálatot, aho-
vá kinevezték, illetve megválasztot'ák őket. 

A polgármester a városházi beszélgetések sze-
rint most hozta meg polgármesterré történt meg-
választása óta ©Iegnagyobb« határozatát. Ez a ha-
tározat ugyanis nem kevesebb, mint harmincmjo'c 

gépírásos o'dal. Mivel nagyon sok »érdekelt«-nek 
ki kellett adni, sokszorosították a terjedelmes ha-
tározatot és a géppel sokszorosított példányokat, 
vaskos füzet valamennyi, kézbesítették ki a tiszt-
viselőknek. 

A határozatból kiderült, hogy 

a városnak 1015 tisztviselője, al-
altiszlje és hivatalszolgája van 9 

státusz szerint. 

A létszámfelettiekkel, akik közé igen sok ©Ínségesé-
nek nevezett szellemi szükségmunkás is tartozik, 
a normálstátusz maidnem meakétszerezödik. ' 


