
Pálfy polgármester jelentése 
a belvízveszély elhárítására 

megtett Intézkedésekről 
(A Délmagyarország munkatár-

sától) Hír t adtunk már azokról az 

intézkedésekről, amelyeket nagy-

részt a belvizek levezetése, másrészt 

pedig a Tisza várható magas víz-

állása miatt életbeléptetett a város, 

Dr. vitéz Szabó Géza tanácsnok 

mostrnár naponként tart szemlét a 

körtöltésen és a vízvédelmi beren-

dezések fölött s ezekről a szemle-

ntakról, a tapasztalatokról és a 

megteendő intézkedésekről állandó 

tájékoztatást ^ad a polgármester-

nek. A fokozottabb árvédelmi in-

tézkedéseket az tette most már szűk-

tégessé. hogy a Tiszán megindult a 

\('g és Szegedre ért a folyó első ár-

hulláma. Mint az árvízvédelmi biz-

tos jelentése hírül adta: a Kőrösök 

áradása nagymennyiségű vizet, hord 

magával, a lenti „viharsarokban" 

már meg is kezdődött az erős harc 

a víz ellen. Sok helyen katonák rob-

bantják a folyók jegét, hogy sza-

bad útat biztosítsauak az árhul lám 

lefolyásának* 

A megtett és életbeléptetendő in-

tézkedésekről Pál fy József polgár-

mester a következőket mondja: 

— A szegedi homokos vidékek 

belvizeinek levezetését biztosító csa-

tornák építése december végével 

szünetelt, a felesleges vizeket azon-

ban a lehető mértékig leeresztették 

s így az általános olvadás időpont-

jára a víztartó medencék megfele-

lően kiürültek. A rendkívüli időjá-

rás következtében a belvizeket le-

vezető csatornákkal vízlefolyást 

skadályozó befagyások, eldugulások 

keletkeztek s olvadás esetén a viz 

különösen kanyarotokban és át-

eresztőkben fennakadva — vesze-

lyes elárasztásokat okozhat. Min-

den intézkedés megtörtént arra néz-

ve, hogy az esetleges károsodáso-

kat megelőzzük. Minthogy a terü-

let nagysága, a hálózat hosszúsága 

s a rendelkezésre álló idő rövidsége 

miatt a hatóság az akadályok elhá-

rítását csnpán a legfontosabb sza-

kaszokon biztosíthatja, ezért falra-

gaszokon arra hívtam fel a város 

lakosságát, hogy utcák, terek, dű-

lök — tanyákon esküdtségek — 

vagy más területi érdekeltségek sze-

rint. csoportosuljanak s azonnal 

kezdjék meg a belvízlevezető árkok-

nak, csatornáknak hótól és jégtől 

való megszabadítását s különösen az 

átereszek, hidak és kanyarodok he-

lyein — az olvadás kezdetétől gon-

doskodjanak azok. állanó tisztántar-

tásáról. Egyidejűleg megtörténtek 

sz intézkedések annak meggátlásá-

ra is, hogy hírtelen olvadás, vagy 

ezzel egyidejűleg fellépő esetleges 
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esőzések beálltával a szomszédos 

vármegyék területéről a csapadék-

vizek szegedi területekre zúdulja-

nak. 

— Dr. Bárczay János államtit-

kár, mint a vízügyek megbízott 

kormánybiztosa február 6-án tör-

vényhatóságunk területén helyszíni 

szemlét tartott s az ezt követő ér-

tekezleten a szakértők nyilatkoza-

tából megállapítást nyert, hogy 

Szegeden most a talajvízszint nem 

magas, ennek dacára számolni kell 

belvízveszéllyel. Ennek elhárítására 

a mult év folyamán csatornák ké-

szültek. amelvek a belvizek elfolyá-

sát megfogják osztani, ilyen a dnn-

géri csatorna, a kecskeméti vizek" 

levezetésére s az alpári Csatorna a 

pestmegyei vizek elterelésért. A fe-

hértói öblözet csupán a tiszai zsi-

lip zárásáig folyik szabadon, a szék-

sóstói öblözetet a paphalmi csator-

na szivattyúzás nélkül mentesíti 8 

méteres Tisza vízállásáig, ugyanezt 

a célt szolgálja az algyői szivaty-

tyútelep is. Megnyugtató, hogy a 

vízgyűjtők üresek s legnagyobb 

mennyiségű vizek befogadására ké-

pesek. Ma sokkal több tároló hely 

ál l rendelkezésre, mint a múltban. 

Az időközben megindult munkák a 

veszély mértékét lényegesen enyhí-

tik. A szakértők véleményének meg-

hallgatása után a belvízveszélyt 

megállapítottam s a közigazgatás-

ról szóló 1886. évi X X I I . t. e. 136., 

valamint a Wözútakról szóló 1890. 

évi I . t. C. 123. §-aiban foglalt ren-

delkezések alapján az összes gya-

logos és szekeres erőt a veszély el-

hárítására törvényhatóságunk egész 

területén igónybevettom s erről a 

város közönségét hirdetmény út ján 

is értesítettem. 

Előkészületek a tavaszi 
városrendezési munkákra 
Elkészüli a városházi átcsoportosítások terve — Eltűn-

nek a nagy árviz előtt épüli házak 

(A Délmagjarország munkatársa- hány külvárosi utcában kell még az 
tói) Több alkalommal foglalkozott J árkokat kitisztítani, amelyeket eddig 
már a Délmagyarország azzal a pro- j a magas hó miatt nem sikerült. A em-
blémával, ameylet a mai körülmények { tornatisztátássaJ egvidőben megkezd-
között az építési munkálatok folyto-
nosságának megőrzése és biztosítana 
jelent a városnak, libben a tekintet-
ben az általános helyzetből adódó kö-
rülmények bizonyos nehézségek elé 
állítják a magánosokat es a közülete-
ket egyaránt. Mind a magánosok, mind 
pedig a varos részéről a legszüksége-
sebb lépések és intézkedések megtör-
téntek és folynak atekintetben, hogy 
az építkezési anyagok beszerzése előtt 
álló akadályok a lehetőség szerint 
megszűnjenek. Ezek a lépések és in-
tézkedések szegedi viszonylatban igen 
szép sikerrel és eredménnyel jártak 
s ennek tudható be, hogy a mai ne-
hézségek kőzött is sikerült a város-
nak elvégeztetnie, vagy megkezdetnie 
a legszükségesebb építési tennivaló-
kat Az építkezések tempója termé-
szetesen nem lehet a regi, a jelenlegi 
körülményekhez mérten azonban még-
is jelentősnek mondható, különösen, 

ha összevetjük más vidékek és más 
városok ilyenirányú munkájával. Or-
szágos viszonylatban a harmadik he-
lyen áll Szeged az építkezési statisz-
tikában: számottevő jelenség ez már 
csak azért is, mert az itt folyó épít-
kezések nagyrészt a köz legégetőbb 
problémáit oldják meg, vagy igyekez-
nek a problémák megoldásának szol-
gálatában állni. Az elvégzett és a 
most folyó középitkezési munkálatok 
adatai érdekes képet alkotnak, 

CsaioenailsztUások 

és utburkolai iavitások 

A városrendezési osztály nemrég 
megkezdte a városban lévő nyílt át-
kok kitisztítását. Ez a munka az el-
következendő talajvizesebb időszak 
esetleges kárait van hivatva megelőz-
ni és kiküszöbölni. A munka csaknem 
teljesen készen áll már, csupán né-
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lék a Lugas-utcai átjáró földmunkáit 
is. 200 munkást foglalkoztatnak 2 he-
tes turnusokban a földmunkáknál 
háza épületében is. Az új berendezke-
vógrehajtása is zavartalanul folyik. A 
városnak sikerült kieszközölni, hogy 
soronkivül kapott megfelelő szállító-
eszközöket a szükséges építési anya-
gok szállítására, ezeknek idehozatala 
és tárolása megtörtént. Ilyenformán 
akadálytalanul sikerül majd a mele-
gebb napok beálltával a szegedi ut-
cákon tervezett javítási és átépítési 
munkálatokat elvégeztetni, Az útépí-
tési program egyes részeit már közöl-
tük; sor kerül — mint ismeretes — 
több szegedi utca útburkolatának fel-
újítására, illetőleg kijavítására, út-
jelző táblák beszerzésére és felállítá-
sára, a terek rendezésére — főként 
a Mátyás-, a Kálvária- és a Lechner-
tér rendezésére. 

A városi hivatalok 
átcsoportosítása 

Az építési osztály megkezdte a 
mult esztendőben a rendőrségi szék-
ház építését. A rendőrségi székház 
építési munkálatai n nyár folyamán 
befejeződnek, akkor kerül sor a bel-
ső berendezések elhelyezésére és fel-
szerelésére. úgy, hogy az eredeti ter-
veknek megfelelően ezév őszén már 
új székházába költözik a rendőrség. 
Az átköltözés nagyobb irányú átala-
kításokat tesz szükségessé a város-
ház aépiiletében is. Az új berendezke-
dés tervei már csaknem teljesen ké-
szen állnak, természetesen a szükség 
szerint még vátlozá® előtt állnak 
aszerint, hogy az őszi átrendezés fo-
Ivamán miiven megoldó*- látszik maid 
a legalkalmasabbnak Az eddigi ter-
vek szerint teljesen mea-szftnik a vá-
rosi hivatalok szétszórtsága; a bér-
házban és a városháza épületében kap 
helyet az adóhivatal, a népjóléti hiva-
tal s mindaz a hivatal, amely jelen-

j leg a város különhö-ő pontjain 'évö 
épületekben kapott eihelvezést Köz-
ponti elhelyezésű hivatalokat kapn-k 
nz összes városi tanáesnokok. A vá-
rosi levéltár helyiségein is megfelelő 
átalakításokat eszközölnek. Igen he-
Ives az a terv. hogy az. iktatóhivn-

I >alt, a kiadót és a városi levéltárt, 
illetőleg irattári egyesítik, vasrvis 
egymás mellett lévő hivatali szobák-
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ban helyezik el. Ennek a három hi-
vatalnak működése annvira össze-
függ, hogy pontos és gyors munkai 
csak az eredményezhet, ha egymás 
mellett van a három hivatal. Szó van 
arról is, hogy a váposházái. egy „köz-
ponti tudakozódét'' állítanak fel. A 
tudakozóban egy régi és tapasztalt al-
jegyzőt helyeznének el. aki a postázás 
munkájának ellátása mellett a felek-
nek adna útbaigazítást arra vonatko-
zóan, hogy ügyieket melyik hivatal-
ban intézhetik el. Ezzel az intézkedés-
sel azt akarják megakadályozni, hogy 
felesleges és hosszadalmas keresgélé-
sek után találják csak meg a felek 
azt a hivatalt, ahová tulajdonképpen 
menniök kell. Igv azután a tisztvise-
lők is sok hiábavaló munkától szaba-
dulnak meg, mert nem rabolja el az 
idejüket az, hogy a városházán meg-
forduló sokszáz félnek sokszor órá-
kon keresztül magyarázzák az illeté-
kes hivatalok helyét s a követendő 
eljárások módját. A városházának ez, 
az új átrendezése egyelőre mée csak 
terv, mihelyt azonban a rendőrség el-
költözik a városházából. ®zonnal meg-
teszik a szükséges intézkedéseket u 
hivatali helyiségek új beosztása ügyé-
ben. 

Városrendezés 

A városi mérnöki hivatal épitési 
osztálya a rendőrségi székház építési 
munkálatainak megkezdésén kívül 
megtette az előkészületeket a városi 
elemi iskolák és óvódák épületeinek 
kijavítására is. Az erre vonatkozó elő-
zetes vizsgálatok a móravárosi iskola 
ismeretes tetőbeomlásával kapcsolat-
ban kezdődtek meg és nemrég befeje-
zést is nyertek. Az újjáépítési munká-
latokat a rendkívüli hideg és nagy he 
eddig megakadályozták, most azonban 
teljes erővel megkezdik az iskola, óvo-
da és napközi otthonok épületeinek 
kijavításit 

A mérnöki hivatni gépészeti osztá-
lya a város vízellátása terén végzett 
munkálatokat. Jellemző adat a víz-
szükségletre, hogy míg 1941. augusz-
tus 13-án — egyik legmelegebb nyári 
napon — a városi vízmüvek 11.425 
köbméter vizet szállítottak, addig ez-
év január 25-én 13.707 köbméter volt 
a vízszükséglet. A vízmű egyelőre 
minden rendelkezésre álló vizet el-
használt a hálózat táplálására s igy 
vízhiány nem mutatkozott. A gépésze-
ti osztály azonban állandóan ellen-
őrizteti a hálózatot s a vízpazarlás 
megakadályozására megtett minden 

szükséges intézkedést. 
A középítkezések között fontos he-

lyet foglal el az; hogy a Fodor-tele. 
pen 90 méter kisnyomású és a Cser-
zv Mihálv-utcában 110 méter nagynyo-
mású vízvezetéki csőhálózatot fektet-
tek le. Ugyanekkor a gépészeti osztály 
megkezdte az alsó és felső szennvví/-
szivattyútelepen a gépek tisztítását 
és az újabb berendezések felszerelé-
sét. hogy teljesen felkészülten várja 
a város a nagy havazás folytán bekö-
vetkezhető magas tiszai vízállást. A 
szivattyútelepek el vannak látva ele-
gendő szénnel. 

A középitkezési munkák megkezdé-
se, vagy folytatása mellett a mérnöki 
hivatalban folyik az építési engedé-
lyek kiadása. A legérdekesebb adatok 
ezen a téren azok, amelyek a régi, 
árvizelőtti házak eltüntetésére vonat-
koznak. Lebontják n Szentháromság, 
utca néhány árvizelőtti házát, a Pfie-
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