D Í L M A G Y A H D R S Z A O
S Z O M B A T . 1941. A U G . !)
az a kimutatás, amely a szegedi építkezések képét
és szániát mulatja a/. 1941-ik esztendőben. Mielőtt
ennek vázolására rátérnénk, vizsgáljuk meg a
mult esztendei adatokat.
Szeged egész területén, tehát a külvárosokban,
a telepeken és a városhoz tartozó tanyai részeken,
az elmiilt évben 144 nj lakóházat építettek. A lakóházak nagy része egy családnak való kis egy lakásos ház volt. ami kitűnik abból az adathói, liosy
a 144 báz ininililssze 194 lakást, illetve 299 lakószobát foglal magában. Más esztendőkben az építkezés ennek a számnak háromszorosát telte ki,
nem is beszélve arról, hogv a lakószobák, illetve
lakások szaporulata meehaladin az építkezési szám
nyolcszorosát, tízszeresét is, vagyis az építkezés
emeletes házak emelésében nyilvánult meg. Ezeket az adatokat összehasonlítva például Pécs
építkezési adataival, azonnal szembetűnik Szeged
bátramaradása: Pécs 122 nj lakás építésével előzte meg Szegedet az elmnlt esztendőben.
A mult évi építkezési kedv az idén a minimumra csökkent 1911. január elsejétől eddig 502 építkezési engedélyt adott ki Szegeden a mérnöki hivatal. Ez a szám elkóppesztően kicsinynek tűnik,
ha fekintetbe vesszük, hogy a kiadott építkezési
engedélyek Uiiziil több mint négyszáz szükségóvóhely építésére vonatkozik. Emeletes épület esnpán
1$ épül, a többi külvárosi, vagy telepi kislakás,
valamint különféle ndvari átalakítás,
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A »nagyépithezésekre«, vagyis emeletes házak
felépítésére kiadott engedélyeket a következők
kapták:
F a r k a s Imre épit Zárda-ntca 8. szám alatt
kétemeletes bérházat,
B e r k e s Jenő épit egyemeletes lakóházal.
M ó d o s István épit a Boldogasszony-sugárut
VI. szám alatt ndvari emeletes lakóházat,
E á b d y Livia épit a Kálvária-ntca 47. szám
alatt egyemeletes lakóházat,
A Falpari Termelő Szövetkezet épit egyemeletes ndvari épületet.
F ü l ö p Pál a Kálvária-utca 35 számú földszintes házra emeletet épit,
K é r i Ferenc háromemeletes bérházat épit a
Kossuth Lajos-sugárut 19 számn egykori földszintes ház helyén,
H e i m Géza a Kálvária-tér 12/a. alatt egyemeletes lakóházat épit.
J u h á s z Tivadarné Gvertvámos-ufcn 16. szám
alatt egyemeletes lakóházat épit.
Nagyarányú építkezés kezdődik mee rövid időn
belül a Honvéd-tér és a Tisza Lajps-körut sarkán,
ahol Borsos tstván tervei szerint megkezdik s református templom építését.
F e n y ő Lajos műszaki tanácsos Püspök-utca
11/c. szám alatt háromemeletes bérházat épit.
A Szegedi Korcsolyázó F.gylet a Szukováthytéri pavillont bőviti kl emeletfel ellátva.
Végit! a város megépítteti a Kossuth Laios-sugá rúton a rendőrségi székházat.
A kimutatás számadatai nyújtanak némi vigasztalást a lakásügy tekintetében, arra azonban
semmiképpen sem elegendők, hogy meg is oldják
egyben az égető szegedi lakáskérdést. A város
háromnegvedeszfendős
fejlődésében
elenyészően
kis szám ez. különösen hn szem előtt tartjuk, hogy
a városias fejlődés sokkal nagyobb építkezési kedvet ir elő. Budapesten egyetlen hét alatt 148 építkezési engedélvt adtak' ki: ezek közül 7 engedély
szélt 5—6 emeletes bérpaloták emelésére. Az öszs/ehasonlitás azt mutatja, hogy Szeged városias
fejlődése nivón alul mozog s ilyen körülmények
között nem tehet arra számítani, hogy megfelelő
idő alatt megoldható legven a laliasins'ég. Feltétlenül bele kellene kapcsolódnia az építkezésekbe
ss eddiginél jóval naffvohb arányban a közületeknek Is. de ezenkivül igen sok olvan problémát
kellene megoldani, amely az 'építkezések* meikönvnvitéséf eredménvezné. Ezt a Hatóságok igyekeztek dűlőre vinna az építkezési sznKalvrende.lel
módosításéval- kétségtelen azonban, h'oev még
igen sok kérdést tisztázni, illetve könnyíteni kell
ezen a téren, hogv az énitkezési kedv és sz én'tVezési Tehetőség fokozódjék.
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Elkészült a vádirat a sikkasztó
forráskút! tanító ügyében
H'vatali sikkasztással, kétrendbeli közoklratham sitástal.
egy rendbeli váltóhamisítással vádolja az ügyészség
(A Dél magyar ország munkatársától.)
Feltűnést keltő letartóztatást eszközölt a vizsgálóbíróság elfogató parancsa a l a p j á n februárban
a kiskuiidorozsmai csendőrség. H i v a t a l i
sikkasztás. közokirafhamisitás miatt letartó/pUták
Juharos Dezső 34 éves állásától felfüggesztett
kiskuiidorozsina-i'oriáskuti tanítót.
A letartóztatást megelőző nyomozás megállapította, bogy J u h a r o s 1939 szeptemberében sógornője: Boris Gábriellé helyett a forráskuti postaiigynökség hivatalában dolgozott.
Ez idő alatt történt, hogy a dorozsmai
Hangya
szövetkezet 1325 pengőt adott fel a
postaügynökségen, a pénz azonban nem érkezett meg a
rendeltetési helyére. Az 1325 pengöf
Juharős
tanitó elsikkasztottaKiderült az is, hogy Juharos az elmúlt év
áprilisában
Gyuris
Lajos
kiskundorozsmai

gazdálkodó
birtokára 3320 pengő kölcsönt ve fi
fel. A kölcsönről váltót adott, a váltóra Gyuris nevén kivül ráhamisitotta
Gyuris
Kálmán
községi biró és Solti Ferenc
községi
jegyző
nevét Is. A váltóra ezenkívül még
rányomta
Kiskundorozsma
hivatalos pecsétjét is.
Ezenkivül még más hasonló biincscckmcuyt
is követett el a megtévedt taní|ó.
A letartóztatás ellen J u h a r o s fel folyamodással élt s a törvényszék vádtanácsa később
szabadlábra
is hirlyczte. J u h a r o s ellen aa
ügyészség
most készítette öl a yádirátolt
eszerint egyrendbeli hivatali sikkasztással, kétrendbeli. közokiratitamIsltdssal
és
egyrendbeli
váltóhamisítással
vádolja öt
az ügyészség.
Ügyében őszre tűzik k i a fnlárgyalást
törvényszéken.

»ll

A boldog emberek m i n t a t e l e p e . • .
Látogatás a szegedi H o r t h y Miklós-telepen, amelynek takaros
házaiba rövidesen beköltöznek a sokgyermekes családok
(A Délmagyarország munkatársától) A -Vásárhelyi-sugárut végén épül Szeged legujaböb és legszebbnek készülő városrésze: a Horthy Miklóstelep. A kormányzó országlásának 20 éves jubileuma alkalmából határozta
el Szeged
város
díszközgyűlése, hogy a sokgyermekes családok
számára telepet építtet és erre a nemes célra 100
ezer pengőt szavazott meg a törvényhatósági bizottság. Egy esztendő sem mult el a határozat
meghozatala óta és már felépültek az első lakóházak a Horthy Miklós-telepen.
Ott kanyarodik el a villamos a telep mellet!,
ez a villamosvonal Vezet ki a Fodor-telepre. Itt
halad el a széles, pormentes országút is, amely
Algyőnek tart. A töltésig kitűnően ki van építve az ut, a közepén szürke sávval; a jobb és a
baloldali közlekedés feltűnő jelzésére szolgál ez
a szürke vonal. Á töltésen tul is szorgos munka
folyik már, kövezik az utat Algyőig. A nemzetközi autóut mellett, ez lesz az ország második
fő-közlekedési utvonala. Jobb helyet keresve-kutatva sem lehetett volna kiválasztani a Horthytelep számára. Arról is nevezetes ez a terület,
hogy
a

legmagasabb

pontján fekszik
gednek.
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Még most, ebben a vadvizes esztendőben is meszsze elkerülte a viz ezt a földterületet és mélyen
lenn a talajban találtak csak vizet az épületalapozási munkálatoknál. Hét
hónapos munka
után nyolc ikerház most készült el a Horthytelepen. Egy-egy ikerházban két család számára
van hely, tizenhat sokgyermekes család költözik
be a közeli napokban a Horthy-telep takaros hé*
zaiba.
Ékalakhan sorakoznak fel a lakóházak a telepen, az egyik oldalon öt ház épült, a másjk oldalra három ház került.
A telep közepét üresen hagyták, ide
épül majd a Horthy-telep temploma,
az alapot már ki is jelöltek, hamarosan hozzákezdenek a templom építéséhez is. De
további
tetvek is vannak, a Családvédelmi Alap kivát
itt építkezni, ugyancsak lakóházakat a sokgyermekes családok számára.
Fokozatosan meg 34 lakóházat építenek én a szegedi Horthy-telep lesz az
országban a sokgyermekes családok
első mintatelepe.

nak a színek, kiingertéglával vannak kirakva aő
ablakkeretek és
z»a|u-átert szereltek minden ablakra,
A ház falában kis mélyedést képeztek ki, ezekb®
muskátlis-cserepek kerülnek majd.
Kedves
és
hangulatos külsejüek a Horthy-telep
házsi,
•
sokgyermekes családokkai együtt az öröm \t
beköltözik ezekbe a házacskákba...
Látogassunk csak be a házakba: pár iéipcsö
vezet fel az előszobába, amely nem tágas, de
egy szekrény benne kényelmesen elfér. Azért kisebb az előszoba, hogy annál tágasabbak legyenek
a szobák. Az előszobából a nappali szobába jutunk, ez levegős, világos nagy szoba. Innen a
másik szobába van bejárás. Ez lesz a szülők hálószobája. A konyhahelyiség a legtágasabb, ez
aléló
lakókonyha,
ahol egész nap tartózkodhat a család. A konyha
mellett van az éléskamra, Innen pedig a padlásra
visz a lépcsős-feljáró. A helységek mind tágasak, világosak, a padlózatuk ragyogó fehér. A
házakba be van már vezetve a villany is és beállították a tűzhelyet és a kályhát a lakószobákba.
Most épülnek még a mellékhelyiségek a telepen. Közös mosókonyhát építenek és nagy fáskamrája lesz mindenegyes lakónak. Most tervezik, hogy baromfit és sertésólakat is építenek.
Víz nincs a telepen, de a Fodor-telep sarkán,
egy ugrásnyi távolságra ott a jó ártéziviz. Ké
söbb' majd furat a város ftrtézi-kutat a telepen is»
A telepet kőkerítés veszi körül, Ízléses, magas kőkerítés, kllnger-téglából. Ez az első sze
gedi telep, amelyet körülkerítenek. Nagy lesz Itt
az érték; a gyermekek sokasága kerül ide és vigyázni kell reájok. Az első települők itt a sokgyermekkel megáldott vitézek és frontharcosok
lesznek, 9. 10 és 11 gyermekes családok, a. tizenhat lakóházban legalább 150 ember talál m » F
boldog, napsugaras otthont.
A sokgyermekes családok" mintatelepe, a szegedi Horthy Miklós-telep, a boldog emberek telepe lesz...
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nyilt a DUGONICS-TÉR 3 sz. alatti uj épületben.

Szürke, sárga, téglavörös éa élénk pasztcliassüek
a házfalak és ez a többféle szín kellemesen bat
mindenkire. De *t ecves házakon ia válUkoz-
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Belgrádból menekült magyar uri- és holgyíodrászmester nyitotta meg üzletét. — Tartós oudolálást Szegeden még aem ismert géppel és mi*»
den más, szakmába vágó munkát elvégzek. —*
Tiszta, higiénikus kiszolgálás, olcsó bérletrendszer.
Ifi

A telep 8 ikerháza megkapó stílusban
Elsősorban is szembeötlik,
hogy
#
az ikerházak mindegyike inas e» ináa<
szinü.

