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Szeged élete és problémái 
a költségvetési 
vitában 

Érdekes felszólalásokkal kezdődöfi meg szerdán 
a törvény fialóság közgyűlése 

A "Polgári Szabadság Párt a város fejlődéséért — 
„Tudás, akarat, kultura, gazdasági munka fogjon 

össze Szeged fjivatásának betöltésééri" 

Közlekedési, egészségügyi, iskolapolitikai, népfó" 
léti feladatok és a tanyai lakosság életkérdései — 
Éles felszólalás a tanyai közigazgatás fejlődésének 

megakadályozásáról 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 

délután négy órakor ült össze a törvényhatósági 
bizottság közgyűlése, amelynek öszi napirendje 
iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg. A polgár-

mester napirend előtt bejelentette, hogy a tör-
vényhatósági bizottság nevében részvéttáviratot 
intézett Horthy Miklós kormányzóhoz fivére, 
Horthy István elhunyta alkalmából. Bejelentette 
még a polgármester, hogy dr. Veress Gábor Máv. 
igazgató törvényhatósági bizottsági tagságáról le-

mondott. Helyére Grcsz Istvánt, a soronkövetkezö 
póttagot, hivták be. 

A polgármester jelentését dr. Pávó Ferenc tb. 
Tanácsnok olvasta fel, majd a társtörvényható-
sági koriratok.it tárgyalta a közgyűlés és néhány 
perc múlva már dr. vitéz Szabó Géza pénzügyi 
tanácsnok niegkezdite a költségvetési javaslat is-
mertetését. Feltűnést keltett, hogy 

a z f d t t i d r . P á l f u J ó z s e f 
p o l g á r m e s t e r n e m a d o t t 

h ö J t s f ö v e t e s i e x p o z é t . 

A költségvetés általános vitájának első szónoka 
dr. Vinkler Elemér volt. A polgármesteri expozé 
elmondását szimbólumnak tekinti — mondotta —, 
a minden vonalon érvényre juttatott takarékos-
ság szimbólumának. A pénzügyi bizottság a leg-
lelkiismeretesebben tárgyalta le tételről-téte]re a 
számvevőség javaslatát azzal az elhatározással, 
hogy a pótadó kulcsát mindenképen leszorítja a 
mult évi nivóra. A figyelmes munka eredménye-
képen megállapítható, hogy a javaslat reális, 
éppen ezért azt elfogadja. (Taps.) 

Dr. Pop POberf 
a Polgári Szabadság Párt elnöke mondotta el 
ezután költségvetési beszédét. A javaslat nem 
mutat nagyobbaránvu eltérést az idei költségve-
téstől. Mivel az általános gazdasági viszonyok 
lényegcsen nem változtak, a javaslat tényleg reá-
lisnak tekinthető. A kartellpolitika folytán a 

nagyipar Budapestre koncentrálódott, az építőipar. 
nak is csak Budapesten van konjunktúrája. Az 
egykéz-rendszer a nagykereskedelmet koncentrál-
ta Budapestre, igy a vidék a prosperitás mézét 
csak üvegen keresztül nyalhatja. 

— Még más „Pesti Naplót" is kapunk, mint a 
pestiek — szólt közbe dr. Dettre János. 

Dr. Pap Róbert ezután megállapította, hogy 
csakis a lakosság anyagi helyzetében beálló na-
gyobbarányu javulás biztosíthatná a város 
gyorsabbüicmü fejlődéséi. Szegednek minden köz-
intézményéért nagy anyagi áldozatot kell "hoznia. 
Hivatkozott a bcrkőzraktdr példájára. Azt az uj 
intézményt, amelyért szinten tetemes áldozatot 
kellelt a városnak hoznia, az állam egy szövet-
kezetre bizla, igy annak haszna is a szö-
vetkezeié lesz Mennyivel indokoltabb lett volna, 
ha a borközraktár kezelését a városra, a város 
egyik üzemére bizták volna. Az üzemekkel kap-
csolatban indítványozta, hogy a közgyűlés az 
üzemigazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak 
számát a jelenlegi kétszeresére emelje fel. 

— .4. város tanyai lakosságát és annak kép-
viselőit a legnagyobb elismerés illeti meg — mon-
dotta ezután Pap Róbert —. mert mindig a 

legnagyobb megértést és áldozatkészségéi tanúsí-
tották a városi problémák iránt. Rá keli azonban 
arra is mutatnom, hogy 

a tanyai utak lehetetlen állapotbűn 

vannak. Ma már Abessziniában is 

különb utak vannak, mint a szegedi 

tanyavilág egy-egy részében. 

A város nem tanusitott keljö megértést a tanyai 
állategészségügy iránt sem. 

Lehetetlen, hogy egy cv alalt a ttim 

tésállomány háromnegyed része el-

pusztuljon. Ha el lehel rendelni a kő-

telező tifuszoltást, akkor megfontolás 

tárgyává kellene tenni a kötelező 

sertésoltások kérdését is. 

Ez sokkal nagyobb jelentőségű lenne a borközpin-
ce létesítésénél is. De hiába határozna el bármit 
is a város, a költségvetésbe végül is csak az ke-
rülhet, amihez a kormányhatóság hozzájárul. 

Pap Róbert ezután foglalkozott az államrend-
őrségi hozzájárulás kérdésével, majd kijelentette, 
hogy a légoltalmi terheknek a városokra való át-
hárítása méltánytalan, mert elsősorban állami 
feladat a légvédelem megszervezése. Szeged ma-
gárahagyatva folytatja a küzdelmet a város fenn-
maradásáért. Tudás, akarat, kultura és gazdasági 
munka fogjon össze Szegeden és működjön köz-
re Szeged történelmi hivatásának betöltéséért. A 
Polgári Szabadság Párt tagjai ugy látják, hogy 
a polgármester ebben az irányban dolgozik, ez-
ért a költségvetést elfogadja. (Nagy taps a köz-
gyűlési terem minden oldalán) 

Dr. Szivessu Lehel 
volt a kővetkező felszólaló. A szűk költségvetési 
keret nem nyújt nagyobbszabásu uj alkotásokra 
lehetőséget, a köitségvetésneTc mégis az a célja, 
hogy a városi polgárság gazdasági tevékenységét 
ne bénítsák meg a túlzott közterhek. Kétségtelen, 
hogy a magyar városok közül Szeged helyzete a 
legsúlyosabb. Szeged ncni használhatja ki a ha-
tárváros helyzeti előnyeit, mert az utódállamok-
kal még nem sikerült megteremteni a békésebb 
atmoszférát. Most tárgyalások folynak és ha ezek 
eredményre vezetnek, Szeged helyzete javulni 
fog. 

Elképzeheletlcn, hogy Szeged zsákur-
cdja legyen a vasuti forgalomnak. A 
vízummentességgel sokat lehelne eny-

híteni a hcjyzetcn. 

Lehetetlen, hogy Szegednek még ma sincs meg-
felelő forgalmi kapcsolata a Dundnlullal. 

Foglalkozott ezután a város iskolapolitikájá-
val. A városnak mindent el kell követni, hogy 
gazdasági középiskola kerüljön Szegedre. Fel 
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B O R N E ó 
A FOX filmgyár különleges dzsungel-filmje. Hát-
borzongató kalandok az őserdőben" 5, 7, 9. 

kell állítani az ötödik gazdasági szakiskolát is, 
még pedig Újszegeden. 

A varos közegészségügyi viszonyairól szólva 
örömmel állapítja meg, hogy ez a fontos kérdés 
évtizedek óta nem volt olyan nagyszerű kezek-

ben, mint most, amióta dr. Sajó Lajos tiszti fő-
orvos áll a főorvosi hivatal élén. A közegészség-
ügy terén igen sok a sürgős tennivaló. A tüdő-
vészes fertőzöttség arányszáma megdöbbentő a 

tanyai iskolákban is. 

— Egészséges lakásokkal, az élet-
nívó emelésével kell küzdeni a tüdő-

vész ellen, 

•— szó]t közbe Dani János. 

Dr. Szivessy Lehel kijelenti ezután, hogy a 
közegészségügy szolgálata érdekében még a pőt-

adóemeléslől sem riadna vissza. Végül hitelű gyí 

kérdésekkel foglalkozott és felszólalását azzal fe-
jezte be, hogy a költségvetést általánosságban 
elfogadja. (Taps.) 

Dr. Dodndr G£za 
beszéde elején a pótadócsökkcntés jelentőségével 
foglalkozott, majd rámutatott arra, hogy fontos 
várospolitikai cél lenne a városi bevételek foko-
zása is. A gazdasági prosperitás elkövetkezését 
a haladéktalanul magas közterhek akadályozzák 
meg. A magyar fogyasztóközönség képtelen el-
viselni a horribilis exportprémiumokat, amelyek-
ből nagyon kevés jut a kistermelők kezébe, leg-
nagyobb részét az egykezek foglalják lc. A köz-
egészségügyi kérdésekről szólva megállapítja, 
hogy az egészségtelen lakások megszüntetésével 
lehetne ezen a téren a legnagyobb szolgálatot 
tenni, viszont a telepi építkezések módja egyál-
talán nem szolgálja a közégdszséggy érdekeit. Ar. 
üzemekről szólva kijelenti, hogy a város csak' 
olyan üzemet tarthat fenn, amely közérdekei 
S7.olgál- Kifogásolta, hogy a szabadtéri játékok 
nem szerepelnek a városi üzemek között. A költ-
ségvetést, bár nem nagy lelkesedéssel, de elfo-
gadja. 

Dr. Cserzp Mihály 
elsősorban a tisztviselő státusz kérdésével fog-
lalkozott. Helyeselte a polgármester intézkedését, 
amellyel a város minden tisztviselőjét visszahe-
lyezte abba az állásába, amelyre a közgyűlés meg-
választotta. Indítványt nyújtott be, hogy a vdros 

állilsa vissza a megszüntetett tanácsnoki oltást. 

Kérte, hogy az időközben megüresedő állásokat 
haladéktalanul töltsék be. A hőforrás vize kihasz-
nálatlanul folyik el még mindig a csatornákban. 
Lépjen a város érintkezésbe az OTI-val, hogy az 
OTI épitse fel az uszócsarnokot a hőforrás vizé-

nek kihasználásával. Ezután városrendezési kér-
désekkel foglalkozott, majd kijelentette, hogy a 
város belterületén lehetetlen forgalmi viszonyok 
uralkodnak, sok helyen maga a forgalmi rendőr 
képez forgalmi akadályt. Az országutak fovcalmát 


