
Szerda, 1958. március 30. d é l m a g y a r o r s z á g 823 

V a l ó d i M e r k ú r k e r é k p á r o k 
Alkatrészek, gumik. Nagy javítóműhely. 

Déry Génáruliáz 

ismét kaphatók. Részletig is. 

Varrógépe*, Gramofonok, 

R*dió ' f , Gyermekkocsik 

A rovancsolás leleplezése előli 
jelenlelie fel magái Korom László 

Az ügyészség folylatja a nyomozási a sikkasztások ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) ,To 
entette a Délmagyarország. hogy hétfőn dél-

© lőtt önként jelentkezett a szegedi ügyészsé-
ren Korom László városi napidíjas ós lel jelen-

ést tett önmaaa ellen sikkasztás cimén. Ko-
om az ügyészségen elmondotta, hogv 1931 
ta kezelte a FAKSz szegedi képviselete pén-

-oit és ezért a munkájáért 1 és 34%-os inkasz. 
lójutalókban részesült. Levonta a jutalékot a 
befolyt összegekből, azonban ez az összeg kevés 

volt és emiatt még a töketörlesztések egyré-
zét is megtartotta magának. Előadása sze-
int mintegy ötezer pengőt sikkasztott, el az 

utóbbi években. Azt ie elmondotta, még. hogv 
evek óta nem tartottak, ellenőrzést és ez is 
elősegítette sikkasztásait. 
Korom László feljelentése alapján megindult 

a nyomozás. Mindenekelőtt megállapították, 
hogy Korom az önfeliolentéssel alig egu héttel 
előzte meg a hivatalos feljelentést. Erre a 
hétre be voltak jelentve a revizorok és akkor 

kiderült volna minden. A nyomozás megállapí-
totta, hogv Korom László nem ötezer, jóval 
több, körülbelül íizezer pengőnek megfelelő 
összeget sikkasztott el, Nemrégen 2000 pengőt 
befi zetett a pénztárba g,z els kkasztott ösz-
szegből, amikor pedig feljelentette magát, öt-
száz pengőt átadott, mint szintén cgyrészét 
az elsikkasztott összegnek. Ezeknek a levoná-
sával is még 6100 pengő hiányt állapított 
meg a nyomozás és az sincs kizárva, hogy 
cz az összeg még emelkedni fog. 

A teljesen összetört fiatal tisztviselő vallo-
mása szeriut, az elsikkasztott összegek nagyré-
szét Romániában lakó nővére segélyezésére for-
dította, a másik részét pedig elköltötte. Azt 
remélte, hogv sikerül még a felfedeztetés előtt 
pótolni a hiányt, a mult. héten azonban már 
látta, hogy minden hiábavaló cs ezért hét-
főn megtette önmaga ellen a feljelentést. A 
nyomozás folyik, igyekeznek pontosan meg-

állapítani a FAKSz teljes kárát. 

Lemiiabb divn'frizurakreációk és tartós ondolálás legmodernebb eljárással 
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Scultéty Sándor 
marad az államosított 
számvevőség főnöke 

Megérkezett a számvevőség tisztviselőinek állami kinevezése — 
Főtanácsosok és tanácsosok a hivatal szolgálatában — Április 

elsején kezdi meg működését az állami szervezet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den megérkezett a hivatalos értesítés Szeged-
re, hogy a városi számvevőségek államosítá-
sával kapcsolatos kinevezések végre, hosszú 
várakozás után megtörténtek. A városi a-ám-
rqvöség tagjai, három kivétellel, állami szol-

gálatba léphetnek és igy az államosított 
-zámvovőségou keresztül végezhetik tovább 

eddigi munkájukat. A kinevezéseket a hiva-
talos lap legújabb száma közli. A számvevő-
ség kinevezett tisztviselői csütörtökön dél-
lőtt. már leteszik a hivatalos esküt dr. vitéz 
Imecs György főispán előtt. 

Az államosított városi számvevőség főnöke 
továbbra is Scultéty Sándor főszámvevő ma-
rad, akit a kormányzó nevezett ki számvevő-
•égl első osztályú főtanácsossá. A többieket 
a belügyminiszter nevezte ki. 

A hivatalos közlemény szerint számvevősé-
gi másodosztályú főtanácsosok lettek Bózsó 
Ferenc és Dékánv Sándot. eddigi föszámvevő-
Ijelyet,tersek, számvevőségi tanácsosok Csikós 
Jenő, Varga B. József. Varga B. Mátyás 'éte 
vitéz Kókav László eddigi számvevők, szám. 
vizsgátok Nagy Sándor, Vecsernyés István, 
Váray Károly, vitéz Gulyá/s András, Rózsa 
Jenő, Takács József, Szentsáli Gvula. Boross 
•Vndrás eddigi számé! len őrök. számellenőrök 
Nyilasv Ferenc. Török István. Boross József, 
Bonvhav Kálmán. Bérezik Kálmán eddigi 

ezávnt isztok, szám gyakornok nk Lipóczv Ko-
•>er Géza és Bózsó László, eddisi száintva-
komokok, valamint Csamangó Mihály. Töl-
tve s Géza, v;»é^ Csányi János, Somogyi La-
ios, Tfolasy Béla cs Gombos István eddigi 
di in ok ok. 

Kiss Andor számvevőt aki már leszolgálta 
teljes ©szolgálati idejét, valamint dr. Tripolsz-
ky Imre cs dr. Magyar Mihály szám tiszteket 
nem vette át az állam. Ha a város nem tudja 
ezeket állásuknak és képesítésüknek megfelelő 
módon más beosztásban elhelyezni, akkor 
nyugdíjazza őket.. A városi üzemek élén kot 
számvevő teljesít szolgálatot, Lapu Lajos a 
városi zálogház igazgatója és vitéz Irányi 
László a köztisztasági üzem, valamint a gőz-
fürdő igazgatója, őket, kettőjüket föl sem 

terjesztették kinevezésre, mivel ugy nyilat-
koztak, hogy nem hajlandók állami szolgálata 
ba lépni, igy továbbra is megmaradnak az ál-
taluk vezetett üzemek élén városi szolgálat-
ban. 

A számvevőség tagjai közül ozidőszerint 

senkit sem helyeztek á l más ' vá-
rosba, 

de valószínű, bogv a számvizsgálóvá kineve-
zett, Vecsernyés István szép karriert csinál. 
Felajánlották neki a szombathelyi államosí-
tott számvevőség 'főnöki tisztségét. Kedden 
kellett nyilatkozni, hogv elfogadia-e a tiszt-
séget. Értesülésünk szerint Vecsernyés István, 
aki egyik legrégibb tisztviselője a számvevő-
ségnek, elfogadja a kinevezést. 

Az egész városban osztatlan örömet keltett 
a hir, hogv 

Scultéty Sándor marad továbbra 
is a számvevőség főnöke, 

Nagv örömmel fogadták kinevezését a város* 
házán is. a tisztviselők porra keresik fel hi-

vatalában. hogv szerencsekivánataikat fejez-
zék ki. A főszáravevő, azaz a kinevezés óta 
már .,magyar királyi számvevőségi első osz-
tályú, főtanácsos". megilletődve fogadia HÍ 
gratulációkat, az általános ezeretetnek é« 
népszerűségnek ezt a spontán megnyilatkozá-
sát 

Amikor megkérdezzük tőle. hogv mii ven ér-
zéssel megy át most állami szolgálatba, el-
komolyodva mondja: 

— Mindig kötelességtudó ember voltam* 
ezt a természetemet, továbbra is megőrzöm, 
Cselekedeteimet, mindig szülővárosom tránli 
szeretetem irányította és foaja ráwnltani ni 
államosított számvevőség élén is. Talán a a 
esik a legjobban, hogv a számvevőség tiszt-
viselőkara őszintén örül. amiért továbbra ia 
én maradtam a főnöke. Harminckilenc évofc 

ós hét hónapot töltöttem el ténylegesen a vá-' 
ro8 szolgálatában, a háború kitörésének esz-
tendejében, 1914 eleién nevezett ki föszámve-
vővé Lázár Gvörgv polgármester, mint akkori 
főispánlielyette8, a városnak ugyanis éppen 

abban az időben nem volt, főispánja és igv 
huszonnégy esztendeje vezetem g város szám-
vevőségét. A teljes szolgálati idő 39 év és <5 
hónap, tehát egy hónappal már tul is szolgál-
tam ezt az időt. Mindig büszkén gondolok 
ária is, hogy 

a városi üzemek 

felállításának "tervét, én dolgoztam ki, mert 
ez a rendszer nagyon sokat, segített, a. város 
közönségén. Egvik leghasznosabb üzemünk a 
bodomi kertgazdaság volt, amely hetven 
leányt foglalkoztatott és ugvszólván a vároa 
egész közönségét ellátta zöldség- és főzelék-
félékkel a legíuségesebh időkben. Én állítot-
tam fel a hatósági huscsarnokot. amelv szin-
tén nagy szolgálatokat tett a város közellá-
tásának. Az Ős-Fehértó kihalászása szintén 
az én gondolatom volt. A hústalan időben ol-
csó halhoz jutott a város. Ezek mind nem tar-
toztak a szorosan vett számvevői feladatok 
kösá, de a munkát örömmel végeztük vala-
mennyien, mert tudtuk, liogv városunkon se-
gítünk vele. Most aztán állami tisztviselők 
leszünk, de remélem, hogv ebben a minősé-
günkben is zavartalanul szolgálhatjuk tövább 
a város érdekeit, hiszen alapiában yévfc csak 
formalitás aZ egész. Csütörtökön délelőtt lc-
tesszük az esküt, az eskütétel után visszajö-
vünk valamennyien régi Íróasztalunk mellé és 
tovább folytatjuk ugyanazt, a munkát, mint, 
amit eddig végeztünk. Csak a hivatal' poceét-
jében cseréljük fel a város sasos, bárányos cí-
merét az ország korcr.ás, aiigvalos címerével. 

Elmondotta még Scultéty főtanácsos ur. 
hogv közel 40 esztendős szolgálat után most 
s?olgália a negyed'k polgármestert, és a ki-
lencedik főispánt. Első polgármestere még 
Pálfy Ferenc volt, aztán Lázár Gvörgv. So-
mogyi Szilveszter és Pálfy József következett. 
3 -mkor a városhoz került, nogvven évvel ez-
előtt. Kállay Albert, volt a főispán, akit kö-
vetett dr. Kelemen Béla, dr. Cieatricis Laios* 
dr. Dettre Jáuoe, utána — mint kormánybiz-
tos — Dobay Gvula ós dr. Vasek Eruő. maid 
dr. Aigner Károlv. Bárányi Tibor c« nro-t dr. 
vitéz Imecs Gvörgv. 

Megkérdeztük, hogv 

az államosítás 

jelent-e a város számára tehermentesítést, 
miután az államosított számvevőség tisztvi-
selőit ezentúl az állam fizeti. 

— Igen ám — mondotta Scultéty Sándor 
—. de a városnak meg kell térítenie a mi fi-
zetésünket. A segédszemélyzet fizetése, a. 
számvevőség mindeu dologi kiadása pedi? 
továbbra is közvetlenül, terheli, a várost. 

Az államosít ot t, számvevőség április eltC< 
jén kezdi meg működését. 
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