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nem kezdik meg 
az OTI uj székházának építéséi 

Megbeszélések az épilkezés kiviteléről 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az isme-

retes hosszú huzavona után végre indulás előtt 
áll a szegedi OTI-székház építésének ügye. Is-
meretes, hogy ezek a huzavonák, amelyek az 
építkezés megindulását késleltették, a lervező épí-
tészek körül bonyolódtak, személyes okokból. 
Végül is egyedüli megbízást Kopeczky Raul bu-
dapesti műépítész kapott, aki nemrégiben elké-
szítette a terveket. A napokban a műszaki osztály-
ben Kopeczky műépítész bemutatta a tizennégy 
tarwzétet. Az értekezleten jelen volt dr. Baár 
Jenő igazgató, az OTI szegedi kerületének veze-
tője is, akinek jelenlétében a műszaki osztály 
kiválogatta a tizennégy tervrajz közül a legmeg-
felelőbbnek látszót. Ez a terv — értesülésünk 
szerint — körülbelül ugyanaz, mint Várnay Ma-
rianne díjnyertes terve volt. Az épület külsejének/ 
terveit az cpitész még nem készítette el. 

A műszaki bizottság az értekezleten elkészi tette 
« szakrendelők és az adminisztráció elhelyezését. 
A főbejárat, épugy, mint eredetileg tervezték, 
i Tisza Lajos-körut és a Szentháromság-ucca sar-
kára kerül. Az ajtón belépve, tizennégy méter át-
mérőjű, köralaku vesztibülbe kerül az OTI-tag. 
Ez a várócsarnok. Innen indulnak ki a lépcsők 
az emeleti helyiségek felé. A földszintre kerül-
nek a szakorvosi rendslőszobák, az emeleten pe-
dig az adminisztráció bonyolódik le. A műszaki 
osztály a terven pontosan elvégezte a beosztáso-
kat, ugy, hogy most már a terv végleges elkészí-
tésének semmi sem áll útjában. Az épület az ere-
deti elgondoláshoz biven, két emeletből áll, a 
második emeletre modern kislakások kerülnek. 

A Délmagyarország munkatársa beszólt dr. 
Baár Jenő igazgatóval, akitől a következő infor-
mációt kapta: 

— Kopeczky építész — aki a tervek elkészíté-
sére megbízást kapott — tizenkét, vagy tizennégy 

tervet mutatott be, ezek közül kiválasztottuk azt, 
amelyik leginkább tetszett és elvégeztük rajta a 
szükséges beosztásokat. A tervezőnek most már 
ezek alapján el kell készítenie a részletes terveket. 

— A Kopeczky-tervezetben — mondotta az 
igazgató — nincsen semmiféle rendkívüli; ko-
moly cs célszerű épületet tervezett. A külső front 

terve azonban még nem kész. Ami az építkezés 
megindulását illeti, mert ez érint bennünket a 
legközelebbről, azt hiszem, hogv* meg ebben az 
esztendőben nemcsak, hogy megkezdhetjük a 
székház építését, de be is fejezhetjük. Kopeczky 
Raul ugy tervezi, hogy október vegére megindul-
hat a munka cs ha kedvező lesz az idő, akkor 
még ez év 1 lefejezése elölt fclliuzliatja a két eme-
letet. Természetesen ezzel még uem készült el a 
székház, mert akkor még hátra vannak a belső 
munkálatok, a festés, berendezés és a többi, 
de ez már nem tart v sokáig. Ugy gondolom, 
hogy a jövő év tavas:án uz OTI beköltözhet sze-
gedi palotájába és ezzel megszűnik az a sok 
panasz, amely a régi székház ellen különböző 
szempontokból elhangzott. 

Augusztus 2-án kezdődik 
a rendkívüli vizumkedvezmény 
a Szegedi Szabadtéri Játékokra 

Féláru utazási és egyéb kedvezmények a szabadtéri játékok alkal-
mából 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentet-
tük, hogy a kormány a Szegedi Szabadtéri Já-
tékok alkalmából rendkívüli vizumkedvezményt 
engedélyezett a Szegedre utazó külföldiek szá-
mára. Több irányú érdeklődésre közöljük, hogy 
a vizumigazolvány mellé feltétlenül kell útlevelet 
váltani. A rendkívüli vizumkedvezmény augusz-
tus 2-án lép éleibe, tehát gugusztus 2-án már 
vizűm nélkül lehet átlépni a magyar határt. 

A vizumigazolványokat, melyeknek ára dara-
bonként i pengő 20 fillér, a meneljegyirpdák áru-
sítják ugy* Magyarországon,. mint a külföldön. 
Ajánlatos azonban a vizumigazolványokat Szege-
den a Szabadtéri Játékok Központi Irodájában 
(Gróf Apponyi" Albert-ucca 14. Telefon 30-00.), 
vagy a Délmagyarország kiadóhivatalában besze-
rezni és a rokonoknak, ismerősöknek, vagy bará-
toknak külföldre elküldeni. Ezzel lényegesen meg-

Hétfőn mindenütt megakadtak 
a kövezet javítási munkák, 

mert elfogyott a 20.000 pengős költségvetési alap és 
nem engedélyezték az uj 5000 pengős hitelkeretet 

(A Délmagyarország munkatársától.) A város 
idei költségvetésében — amelyet a belügyminisz-
ter szombaton hagyott jóvá — mindössze 20.000 
Pfngöt vettek fel kő vezet javításokra. Már a költ-
ségvetés . összeállításánál előrelátható volt, hogy 
ez az összeg nem lesz elegendő arra, hogy a 
rossz állapotban lévő kövezeteket karbantartsák, 
emiatt Berzenezey Domokos műszaki főtanácsos, 
a mérnöki , hivatal vezetője megfellebbezte a költ-
ségelőirányzatnak ezt a részét. A belügyminiszter 
abban a leiratában, amellyel a költségvetést le-
küldte a városhoz, arról is értesítette a polgár-
mEstErt, hogy »Bcrzenczey Domokos műszaki fő-
Rácsos feliebbe zésél, minthogy az felettes ha-
tóságainak határozata ellen irányulj visszautasítja, 
a többi fellebbezést elutasiiotta.« 

A fellebbezés visszautasításával szinte egyidő-
sen, mintha csak válasz akart volna lenni ez a 
határozatra, kimerült az a 20.000 pengős alap, 
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a legnagyobb filmesetnényt, a 

amelyet a kövezet karbantartására vettek fel a 
költségvetésbe. A mérnöki, hivatal ezért előterjesz-
tést tett a számvevőségnek, hogy 

5000 pengős hitelkeretet 

állapítsanak meg, mert máskülönben a már fo-
lyamatban lévő aszfalt- és kövezetburkolási ja-
vításokat sem tudják elvégeztetni. A számvevő-
ség azonban nem találta teljesíthetőnek a mér-
nökség kérelmét, mire 

hétfőn az egcsz város területén leállí-
tották a kövezetjavító munkásokat. 

A félbehagyott munkával kapcsolatban Ber-
zenczey Domokos műszaki főtanácsos a következő-
ket mondotta: 

— Már jóelőre láttuk, hogy a 20.000 pengő 
nem lesz elegendő arra, hogy a halaszthatatla-
nul sürgős javításokat elvégezhessük. Most azt 
kértük, hogy 5000 pengős hitelkeretet jelöljön ki 
a számvevőség, de erre nem találtak fedezetet. 
Miután a 20.000 pengős, keretet teljesen kimerí-
tettük, kénytelenek voltunk befejeztetni a leg-
sürgősebb javításokat, illetve foltozásokat. Anyag 
ugyan még ,yan, szerettük volna ezt feldolgoz-
tatni, dé kénytelenek vagyunk tudomásul venni, 
hogy nincs több pénz és Szegeden, az oi<zdg 
második városában eltűrni, hogy a súlyosan meg-
rongálódott burkolat hogyan romlik tovább. 

gyorsíthatják a vizumigazcÍYányok beszerzését A 
vizumigazolvánnyal vízummentesen lehet átlépni 
a határt, de feltétlenül azonnal Szegedre keU 
jönni, ahol a belügyminisztérium kirendeltségé* 
nél, amelynek hivatala a rendörségen lesz, 2t 
pengő 50 fillér kezelési költség lefizetése ellené-
ben érvényésiti az igazolványt, illetőleg megadjál 
a három hónapra szóló magyarországi tartózko-
dásra feljogosító vízumot. 

A vizumigazolváxmyal augusztus 17-ig lehet át-
lépni a magyar határt. A belügyminisztériumi 
kirendeltség 18-ig érvényesiti az igazolványokat. 

A rendkívüli kedvezményein kivül ugy a ma-
gyar határtól, mint az ország bármely más ré-
széből féláru vasúti kedvezmény is érvényes m 
Szegedi Szabadtéri Ját&okna. A külföldiek szá-
mára julius 31-töI augusztus 22-ig érvényes a 
féláru utazási kedvezmény, még pedig ugy, hogy 
julius 31-től augusztus 18-ig a Szegedre uta-
zásra, a visszautazásra pedig augusztus vtó& 
augusztus 22-ig. 

A belföldiek számára augusztus 2-tol 20-ig ér-
vényes a féláru utazási kedvezmény, még pedig 
ugy, hogy augusztus i-én lehet elindulni és 18-ig 
lehet Szegedre jönni. A visszautazásra augusztus 
3—20-ig érvényes a kedvezmény. Ezenkívül a 
Szegedi Szabadtéri Játékok minden napjára as 
ország különböző részeiből filléres vonatok ér-
keznek Szegedre, melyeknek menetrendjét a jövő 
hét folyamán közöljük. 

Sertéspestis-járvány 
lépett fel Szegeden 

Lezárták az ebé állategészségügyi 
kerületet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az utóbbi 
napokban sertéspestis lépett fel Szeged területén 
és az első állategészségügyi kerületben járványos 

'jelleget öltött ez a veszélyesen fertőző állatbeteg-
ség. Erre való tekintettel a városi állatorvos elő-
terjesztésére dr. Tóth Béla polgármester-helyettes 
ebből a kerületből a sertéseiknek, heti- és országos 
vásárokra, állatkiáJlitásokra és állatdíjazásokra 
való felhajtását betiltotta. A sertésekre vonatkozó 
zárlatot a polgármester-helyettes csupán az első 
állategészségügyi kerületre rendelte el, ha azon-
ban terjed a vész, kiterjesztik a zárlatot több ke-
rületre is. 

Az állatorvosi hivatal elrendelte, hogy a sértés-
megbetegedéseket, vagy az elhullásokat az első-
fokú közigazgatási hatósághoz? és az állatorvosi 
hivatalhoz azonnal jelentsek be.a gazdák; fcöbb-
izben fertőtleníteni kell az ólakat annál is inkább, 
mivel ennek elmulasztása kihágást képez, azon-
kívül a zárlat feloldását késlelteti. 


