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Milyen feladaiokai ró 
Szeged ve 

a városrendezési törvény 
Be kell vexeéni a husz év óla húzódó 

letehévléhadól 
(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-

vényhozás a mult évben — mint ismeretes 
megalkotta az uj városrendezési (örvényt, amely 
február elsején lépett cletbc. Az uj törvény ren. 

delkezéseit ár. Pálfy József polgármester" felké-
résére a tsütör;öki tanácsülésen Berzenczey Do-
mokos műszaki főtanácsos, a mérnöki hivatal 
vezetője ismertette, aki annakidején tevékenyeu 
közreműködött a törvénytervezet előkészítő mun-
kálataiban, 

A törvény szerint minden városnak el kell 

készítenie a városrendezési terveket. Miután 

Szeged városrendezési terveit — igaz, hogy csak 
kerettervek formájában — az 1879. évi árviz 
után a királyi biztosság elkészítette. Szegedre az 
uj törvény ncm ró súlyosabb feladatokat, de lesz 
itt is mérnöki munka elég. Berzenczey Domokos 
bejelentette, bogy n törvényben előirt mvnkátalok 

elvégzésére legalább hat évre van szüksége a 

mérnök'i hivatalnak. 

A városrendezési törvény sok lényeges ujitást 
vezet bc és ami talán a legfontosabb, szigorú 
szankciókkal igyekszik az egyes rende'kezések 
betartását biztosítani. Eddig azokat, akik a régi 
rendelkezéseket megszegték, sokszor egész je-
lentéktelen pénzbírsággal sújtották. Az uj törvény 
a szankciók közé a kit hónapig terjedő elzárást 

is beiktatta. Egyik fontos rendelkezése az uj tör-
vénynek, hogy .ezentúl az építkezési és a város-
rendezési ügyekben első fokon a polgármester 
határoz, másodfokon pedig a belügyminiszter he-
lyett a közigazgatási bizottság uj albizottsága. 

(A Délmagyarország munkatársától) A csü-

törtöki tanácsülésen ismét szóbakerült a tdpcí 
templom kibővítésének a kérdése, amely már ré-

gen foglalkoztatja az illetékeseket. Tápénak 
Szeged város a kegyura. A kegyúri kötelezettsé-
geket akkor vállalta a város magára, amikor 
megkapta a tápéi rétet. A kegyuraság kötelezi 
Szegedet arra, hogy gondoskodjék a templom 
fenntartásáról. Tájié különben nem is a csanádi, 
hanem a váci egyházmegyéhez tartozik és a tápéi 
plébános igy a váci egyházmegye papja. A tápéi 
templom már nagyon régen alapos restaurálásra 
szorult volna, dc a városnak sohasem volt any-
nyi pénze, hogy alaposan rendbehozassa az ős-
régi templomot, amelynek szentélye még az Ár-
pád házi királyok korából való és egyidöben szó 
volt arról is, hogy műemlékké nyilvánítják. A 
(emplom az, utóbbi időben annyira megrongáló-
dott, bogy a közigazgatási hatóság étetveszéhjessé 
nyilvánította és megtiltotta benne az istentiszte-
letek tartását. Azóta Tájién az istentiszteleteket az 
iskolában tartja meg Bogos Béla esperes-plébános, 

aki évek óta fáradozik azon, hogy előteremtse a 
temjilom kibővítéséhez szükséges anyagi fedeze-
tet. 

A város minden évben nyolcezer pengőt állít 
a költségvetésébe a tápéi templom tatarozási köU-
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amelyet a bizottság februári ülésén alakitanak 
meg. A törvény értelmében jelentős fölmérési és 
tervezési munkálatokat kell elvégezni. Miután 
ezekre a költséges munkálatokra a városoknak 
költségvetési fedezetük nincs, a törvény gondos-
kodik a fedezetről, még pedig abban a formában, 
hogy felhatalmazza a várost a telekértékadó be-

vezetésére A telekértékadóuak — mint ismeretes 
~ Szegeden érdekes múltja van. Ennek a szo-
ciális adónak a bevezetését Szeged közgyűlése 
közel husz évvel ezelőtt már „elhatározta, dc a 

határozat végrehajtására, pedig a kormányható-
sági jóváhagyás is megérkezett hozzá, politikai 
okok miatt nem kerüli sor. Mivel a város más 

fedezetet a felmerüld uj költségekre nem tud 
biztosítani, igy a törvény értelmében mégis kény-
telen lesz bevezetni a telekértékadót. 

Szabályozza az uj törvény a kisajátítási jogot 
is. Eddig, ba városrendezési célok miatt magán-
tulajdonban lévő telkeket kellett kisajátítani, a ki„ 
sajátitási jog megszerzése igen körülményes és 
hosszadalmas volt, ami sokszor vált a legszebb 
elgondolások kerékkötőjévé. Az uj törvény most 
leegyszerűsíti a kisajátítási eljárást, aminek vá-
rosrendezési szempontból igen nagy jelentősége 
van. 

— Általában az uj tőrvény sok hasznos rendelkező. 
seket tar'almaz mondotta a polgármester —, 
dc vannak még bizonyos hézagok, amelyeket a 

közeljövőben kibocsátandó végrehajtási utasítások 
fognak kitölteni. 

ségeire. Legutóbb Bogos plébános ferveket dol-
gozott ki, amelyek szerint a templom átépítése 
körülbelül százezer pengőbe kerülne. A kisgyűlés 

annakidején ugy határozott, hogy abban az eset-
ben, ha a község hetvenezer pengővel rendclke. 

zik, hajlandó harmincezer pengőt magára vál-

lalni, még pedig ugy, hogy ezt az összeget is 
Tápé venné fel kölcsön, de a város évi hatezer 

pengővel őt év alatt ietőrlesztené. Időközben ki-
derült, hogy a tápéiak ncm tudják a szükséges 

hetvenezer pengőt' előteremteni. Erre azután egy-

szerűsítették a terveket annyira, hogy a legújabb 
elgondolás szerint, amely egy ezer hivő befoga-
dására alkalmas templomhoz juttatná a (á-
péiakat, harmincötezer pengővel meg lehetne tíl-
dani a kérdést. A tápéiáknak tiz-tizenkétezer 
pengőjük van, ehhez hozzászámítják azt a nyolc-
ezer pengőt, amit a kegyúr város szánt tatarozási 
célokra, <ehát még tizenötezer pengőről kellene 

gondoskodni. Tápé ezt az összeget hajlandó kőL 
csönképcii felvenni, ha a város elvállalja a köl-
csönért a kezességet. A község a kölcsönt abból 
a jiénzböl fizetné vissza, ami a tápéi rét bérlői-
nek önkéntes felajánlásából befolyik. A bérlők 
holdankint és évenkint egy jiengőt ajánlottak fel 
tcniploniépitési hozzájárulás cimén. Évente igy 
körülbelül ezerötszáz pengő folyik bc, a tizen-
ötezer jiengös' kölcsönt tehát tiz év alatt törlcszt-
hetné le a község. 

A polgármester hozzájárult ehhez a megol-
dáshoz. Megbízta dr. Pálfy György kulturíanács-
nokot, az ügy előállóját, hogy erró' értesítse 

Csongrádmegye alispánját és közölje, hogy a 
város hajlandó a templomot azonnal rendbehozat-
ni, ha hivatalos értesítést kap a vármegyétől en-
nek a megoldásnak az elfogadásáról. 

Értesülésünk szerint a' tápéiak templomuk 
rendbehozásához segítséget kérnek a vármegyétől 
és a váci egyházmegyétől is, hogy bizonyos mér. 
tékben tehermentesíthessék a kegvur várost és a 
községet. 

Németh János kilépett 
a Kep-ből és lemondott 

mandálumárél 
Budapest február 3. N é m e t h Imre; a kő-

szegi kerület országgyűlési képviselője csü-
törtökön levelet intézett D a r á n y i Kálmán 
miniszterelnökhöz, mint a Nep vezéréhez és 
bejelentette, hogy kilép a Nep-ból. Levelé-

ben közölte azt is. hogv mivel a kerülete a Nep 
programjával választotta meg, képviselői 
mandátumáról is lemond és ezt már írásban 
be is jelentette S z t r a n y a v s z k y Sándor-
nak a képviselőház elnökének. 

..Erre az elhatározásra — ír ja a levelében — 
az a belső állásfoglalás késztetett, amely nz 
utóbbi időkben az úgynevezett irói perek kér-
désében szembeállított a kormányzat felfogásá-
val, amely szejnbeszállás csak fokozódott a 
most soron következő választójogi javaslat tár-
gyalása alkalmából." 

Politikai körökben Németh Imre elhalálo-
zása nagy feltűnést keltett. 

Hir szerint a kőszegi kerületben dr. H i n • 
d v Zoltán, a MA BT vezérigazgatója lesz a 
Nep hivatalos jelöltje. 

Tasnádi Nagv András 
a Nep ui országos elnöke 

Minden alkotmányellenes megoldás magában 
hordja a gyengeség és a pusztulás csiráit 

— mondotta az uj elnök 

Darányi Kálmán miniszterelnök javaslalára 
ezután egyhangúlag a pártelnöki tisztségre 
Tasnádi-Nagy Andrást választották meg. 

A Nemzeti Egység Pártja csütörtö-
kön délután P e s t h y Pál elnökleté-
vel ülést tartott, amelyen Darányi Kál-
mán miniszterelnök meleg szavakkal emléke-
zett meg a párt lemondott elnökének, Ivády 
Bélának az érdemeiről, majd Pesthy Pál elnök 
bejelentette, hogy N é m e t h Imre országgyű-
lési képviselő cs Szalóki Navratil Dezső leve-
let intézett hozzá, amelvben bejelenlik a Nem-
zeti Egység Pártból való kilépésüket. 

Az uj elnök hosszabb beszédet mondott,, 
amelyben kijelentette, hogy a párt programja 
változatlan marad. Hangsúlyozta, hogy'a párt 
egységes. 

Nincs szükség arra — mondotta többeV 
között —, bogy ebben az országban bárminő 
alkotmányellenes kísérletet tegyünk, tvrrt 
minden alkotmánvcllcnes megoldás magában 
hordja a gvengeség és a pusztulás csiráit. 

Végül kijelentette, hogy a párt lojális az. el-
lenzéki pártok felé, de az ellenzéki pártoktól 
is hasonló lojalitást kiván. 

n tiranai eiiegvzés 
Tirana, február 3. Zogu albán király és Ap-

ponyi GeraMine grófnő eljegyzését nagy pompá-
val ünnepelte szerdán Tirana lakossága. A fővá. 
rost pazarul kivilágították, nagy embertömeg vo-
nult végig az uccákon a királyt és a menyasszonvf 
éltetve. Nagy csoport a menyasszony lakása 
előtt gyülekezett és olyan lelkesen ünnepelte á 
grófnőt, hogy annak meg kellett jelennie az cr-
kélyen. Apponyi Geraldine mosolyogva köszönte 
meg az ünneplést és virágokat szórt le a lelkes 
tömegre. Az ország minden részében nagy ün-
nepségek voltak. 

Zogu albán király eljegyzése alkalmából Horthy 
Miklós kormányzó üdvözlő táviratot küldött 
Zogu király válasza most érkezett meg a kor-
mányzóhoz. Az albán király melegen megköszön-
te a jókívánságokat. Annak a reményének adó t 
kifejezést, hogy Magyarország és Albánia közölt 
fennáiló évszázados barátsági kapcsolatok üteg 
szorosabbra fognak válni. 

A FALUROSSZA A LEGÚJABB MAGYAR FILM 

SZOMBAT, BELVÁROSI MOZI. 

% tápéi bérlök 
holdankint een pengőt ajánlottak fel 

a tápéi templom átépítéséhez 


