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Péntek estig a havazás 
nem okozott nagyobb zavarokat 
a vasuii és az auíc buszközlekedésben 

(A Délmngyarország munkatársától.) A pár 
nap óta tartó kemény, téli időjárás meghozta 
Szegedre és a környékére az első komoly hó-
takarót. Pénteken már megkaptuk annak az erős 
fagyhullánmak az Ízelítőjét is, amelyet a Meteoro-
lógiai Intézet kelet felől jelez már napok óta. 
Délben olvadni kezdett, de délután viharos, je-
ges szél f u j t és erősen fagyott. Megindult ismét 
a havazás és tizcentiméteres hó esett. Szerencsére 
a hófúvás csak kisebb méretű volt ós nem oko-
zott seholsem komolyabb közlekedési zavarokat. 

A szegedi állomásfőnökségen 

a vonatok közlekedéséről 

a következőket mondották: 
A havazás egyelőre nem okozott nagyobb 

zavarokat a közlekedésben, mindössze párperces 
késéssel érkeznek a vonatok. Az eddigi hóesés és 
hófúvások egyáltalán nem érintik a vasúti köz-
lekedést, de természetesen az állomásfőnökségek 
mindenütt felkészültek arra, ha a hóesés esetleg 
fokozódik és a vonatoknak esetleg nagyobb hó-
akadályokkal kell megküzdeniük. Erre az eshető-

ségre készen állanak a hóekék, ugy, hogy na-
gyobbarányu hófúvás nem okozhat zavart a köz-
lekedésben. 

Érdeklődtünk 

a városi autóbuszüzemnél 

is, ahol kijelentették, hogy az autóbuszok egyelő-
re pontosan közlekednek, de már érezhető, hogy 
az országúton a talaj kezd nehezebb lenni. A 
8—10 centiméteres hóval fedett utvonalakon az 
autóbusz motorjának erősebb munkát kell ki-
fejtenie és ennek következtében az üzemanyag-
fogyasztás jóval több, mint eddig volt. Egyelőre 
valamennyi vonalon közlekednek az autóbuszok, 
ha azonban a hóesés tovább tart, akkor valószínű, 
hogy a kevéssé igénybevett vonalakon beszűnte-
tik a közlekedést. 

A MA VART-autóbuszok 

szegedi állomásánál is érdeklődtünk és azt a fel-
világosítás kaptuk, hogy ugy a budapesti, mint a 
Baja és a kiskunmajsai vonalakon az autóbu-
szok menetrendszerinti időben közlekednek. 

Elodázhatatlanul szükséges 
Kultúrpalota sürgős kibővítése 

Nyilatkozatok a városi muzeum, könyvtár és képtár helyzetéről 
(A Délmagyarország munkatársától.) Móra Fe-

renc hosszú esztendőkön keresztül vívott harcá-
nak, agitációjának és propagandájának — ugy lát-
szik —, most fog végre megérni a gyümölcse, ta-
lán végre mégis csak sor kerül a Kultúrpalota ki-
bővítésére. Ennek szükségességét vitathatatlannak 
tartották eddig is azok, kik ismerték a Kulurpalo-
tában uralkodó lehetetlen állapotokat, de az orszá-
gos közvélemény is egyre erőteljesebben sürgeti a 
kérdés végleges megoldását A mozgalomnak erős 
lökést adott az a hir, hogy H ó m a n Bálint kul-
tuszminiszter is az épület kibővítésének szükséges-
ségét hangoztatta és olyasféle kijelentést is tett, 
hogy építkezés esetén a város jelentős állami tá-
mogatásra számithat. Ennek alapján — mint jelen-
tettük —, a polgármester kiadta a mérnöki hiva-
talnak az utasítást a további tárgyalások előkészi-
ti'sére és azóta a kérdés állandóan szerepel a vá-
rosi közigazgatás napirendjén. Előkerülnek a régi, 
évekkel ezelőtt készített tervek és uj ttervek is 
köszülnek. A jövő héten összeül a muzeumi és 
könyvtári bizottság, hogy megismerje a terveket 
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és megszabja a mozgalom további irányát. 
A Délmagyarország pénteki száma vezető he-

lyen foglalkozott ezekkel a kérdésekkel és rámu-
tatott azokra a szempontokra, amelyek elodázha-
tatlanul sürgőssé teszik a Kultúrpalota kibővíté-
sét. Ezzel kapcsolatban kérdést intéztünk azokhoz, 
akiknek a kérdés elbírálásában és elintézésében 
szerepük lesz. A következő válaszokat kaptuk: 

Begavári BACK BERNÁT 
felsőházi tag a következőket mondotta: 

— A Kultúrpalota kibővítését már nagyon rég-
óta sürgetem, a kérdés megoldására föltétlenül 
módot is k.pU találni, mert olyan kincsek hever-
nek hozzáférhetetlenül a Kultúrpalotában, ame-
lyek abban az esetben, ha hozzáférhetővé válnak, 
a legnagyobb idegenforgalmi attrakció lesz be-
lőlük. Nem vagyok híve annak a törekvésnek, 
amely decentralizálni akarja a Kultúrpalotában 
elhelyezett gyűjteményeket, maradjanak ezek a j 
gyűjtemények csak közös vezetés alatt, igy az 
adminisztrációs költség is kevesebb. Dr. Tonelli 
Sándor fejtegetését éppen ezért minden tekintet-
ben helyeslem és aláírom. Reméljük, hogy a kul-
tuszminiszter ki tud eszközölni a város számára 
megfelelő államsegélyt, amely nélkül Szeged nem 
is gondolhat jelenlegi helyzetében a Kultúrpalota 
kibővitésére. 

Dr. PALFY JÓZSEF 
polgármester a következő nyilatkozatot tette: 

— A Kultúrpalota kibővítésének, illetve a ben-
ne lévő gyűjtemények jobb elhelyezésének szük-
ségességét mindenki elismeri és a kérdés meg-
oldását elodázhatatlannak tartja. Legutóbb, a 
plakátkiállitás alkalmával Szegeden járt Tormay 
államtikár, akit végigvezettünk a Kultúrpalota 
termein ós aki közvetlen tapasztalatokból győző-
dött meg arról, hogy valóban sürgős és halaszt-
hatatlan a tennivaló. Tormay államtitkár nemcsak 
kulturális, hanem idegenforgalmi szempontból is 
sürgősnek tartja a muzeumi kérdés megoldását, 
mert megállapította, hogy a szegedi régiségtár 
a legjelentősebb idegenforgalmi érdekeesós. am©-
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lyet hozzáférhetővé kell mielőbb tenni a közön-
ség számára. De támogatja ügyünket dr. Szily 
Kálmán kultuszállamtitkár is. Az államtitkár szin-
tén ismeri a szegedi gyüjemények hatalmas kul-
turális értékét ós teljes egészében magáévá tette 
a Kultúrpalota kibővitésére vonatkozó kívánságun-
kat, de magáévá tette ezt Hóman Bálint kultusz-
miniszter is. 

— A megoldás többféle lehet. Ebben a pilla-
natban nem vagyok hive a KuJ.tnrpalot (1 Jill. OVI— 

lésének, mivel ugy érzem, hogy esztélik o' ok 
miatt nem szabad hozzányúlni az é[>iilptb< z. El 
tudok azonban más megoldást is kép ' . inog 
pedig az egyik az lenne, ha a Somo • tyvtá-
rat a város jogainak a legmegnyugta (• •! körül-
bástyázásával egyesítenék az egyetemi- oinyvtár-
ral ós ezt az u j intézményt valami meg felelő épü-
letbe helyeznénk át, vagy pedig más épületbe 
helyeznénk át a képtárat. Mindkét esetben a fel-
szabaduló helyiségekben a régiség tár gazdag anya-
gát rendeznénk be. 

— Mindezek azonban csak terve!;, kombinációk, 
konkrét kezdeményezés hivatalosa.! még nem tör-
tént, de szerencsére a közhanyul d egyre erő-
teljesebben nyilatkozik meg a kérdés sürgős meg-
oldása mellett és igy foglalkozhatunk vele, meg-
kezdhetjük és folytathatjuk a tárgyalásokat. Si-
került már eddig is meggyőznünk az illetékeseket, 
hogy a kérdés megoldása, még pedig sürgős meg-
oldása nemcsak szegedi, hanem általános nem-
zeti érdek, hiszen a Móra-féle ásalások világ-
hírű anyaga óriási értéket reprezentáló nemzeti 
kincs. Szerintem ebben a pillanatban még korai 
lenne a megoldás bármelyik módja mellett ál-
lást foglalni, mert mindenekelőtt tisztázni kell 
a kérdést, hogy építészeti szempontból kereszlül-
vihető-e az épület sérelme nélkül a Kultúrpalota 
kibővítése, mert ehhez a megoldáshoz csakis ak-
kor járulnék hozzá, ha a szakemberek meggyőz-
nek arról, hogy a szárnyépülettel nem rontjuk 
meg az épület hatását. Tisztában kell lenni azzal 
is, hogy Szeged a maga erejéből nem vállalkoz-
hatik semmiféle megoldásra sem, ezt csak az ál-
lammal közösen intézhetjük el. Annyi azonban 
bizonyos és ezt nem győzöm eléggé hangoztatni, 
hogy a kérdés megoldása elodázhatatlanul sürgős 

Ggáriparf 
v á l l a l k o z ó k n a k 
megmutatom az ujabb tőkebefektetést nem 

szükséglő és mégis további hasz-
not hajtó munka összhangjának 
lehetőségéi. 

Készséggel felajánlom szervezési, ügyviteli és 
fejlesztési rendszeremet. Feltárom vállalata 
jövedelmezőségét és fejlődését akadályozó hi-
bákat. 

Módozatokat kidolgozok a felszínre 
hozott hibák kiküszöbölésére. 

Fokozatos fejlődési terveket készítek. 
Erkölcsi és anyagi garanciái biztositok mun-
kám eredményességéért. írjon még ma. Kojnok 
Ádám termelési organizátor, vállalkozói „mun-
kaszervező" irodájának, Hódmezővásárhely. 
Meghivásra személyesen is felkeresem. 


