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Még mindig nem lehet folytatni 
a Hősök Kapuja építését 

Nem érkezeit meg a miniszteri jóváhagyás 

(A Délmagyarország munkatársától.) A» ta-
nítói internátus ősszel félbehagyott épülete kö-
ré hetekkel ezelőtt fölállították ismét az állvá-
nyokat, hogy folytassák a félbeszakított mun-
kát. mivel biztosra lehetett venni, hogy a Hő-
sök Kapuja tervét, amely az épület eredeti ter-
veinek bizonyos mértékű átdolgozását tette 
szükségessé, az illetékes minisztériumok a leg-
rövidebb időn belül jóváhagyják. Azóta ott 
meredeznek az állványok az épület körül, de 
a munka még mindig nem indulhatott meg 
teljes erővel. 

A Hősök Kapuja ügyében ugyanis mind a 
mai napig nem történt meg a miniszteri dön-
tés, amely jogerőre emelné a közgyűlés több, 
mint két hónappal ezelőtt hozott határozatát. 
A közgyűlés, mint ismeretes, kimondotta, 
hogy hozzájárul a Hősök Kapuja tervének 
megvalósításához, elfogadta P o g á n y Móric 
terveit, amelyek dr. P á 1 f y József polgár-
mester elgondolása alapján készültek és meg 
szavazta azokat a költségeket, amelyek a kul-
tuszminiszter által kilátásba helyezett állam-
segélyen kivül még szükségesek lesznek a ter-
vek megvalósításához. Ezt a határozatot soron 
kivül terjesztette föl a polgármester a belügy-
minszterhez, közben letárgyalta a kérdést a 
kultuszminszterrel és a kultuszminisztérium 
művészeti osztályával és mindenütt azt han-
goztatták, hogy semmi akadálya sem lesz a 
terv és a határozat soronkivül jóváhagyásának. 

Nagyjából már az avatási ünnepség prog-
ramját is kidolgozták. Minden tényező meg-
egyezett abban, hogy a Hősök Kapuját, amely 
egyike lenne Európa legszebb, legművészibb 
emlékművének, országos ünnepség keretében 
kell fölavatni, még pedig a szabadtéri játékok 
idején; tehát augusztus első napjaiban. 

Ezeket az elgondolásokat mind keresztülhúz-
ta az a megmagyarázhatatlan késedelem, 
amely a közgyűlési határozat jóváhagyása kö-
rül mutatkozik. Ez a késedelem akasztotta 
meg a tanítói internátus építési munkálatait 
is, közben pedig már annyira elszaladt az idő, 
hogy a munkát talán már akkor sem fejez-
hetnék be augusztusig, ha azonnal hozzákezd-
hetnének. Arról pedig, hogy a kőbe faragandó 
szoboi csoportosatok, amelyek a Hősök Kapuja 
elé kerülnének, elkészülhessenek idejére, ma 
már szó sem lehet. 

De komoly anyagi károkat is okoz ez a ké-
sedelem. A munka megállt, az építési vállalko-
zó nem vállalja magára azokat a károkat, ame-
lyek a rákényszeritett vesztegelés miatt éri. 
Igv.pedig, minél tovább húzódik a döntés, an-
nál nagyobbra növekszik az építkezési költ-
ségszámlát terhelő kár. 

A polgármester állandóan sürgeti a minisz-
tériumok döntését és hiába kap minden egyes 
alkalommal biztató Ígéreteket, a jóváhagyás 
csak nem érkezik meg. 

Mikor kezdik meg 
a Társadalombiztosító 
székházának építését I 

Augusztus vége előtt nem lehet megkezdeni a műnkét ? 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az épi- . ki lehet számítani abból, hogy hány fórumot 
tesi szezon már hetekkel ezelőtt megkezdődött, ! kell az aktáknak befutni. 
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visszamennek az elnökséghez, amely azokat ja-
vaslata kíséretében felterjeszti a belü gvmínisz-
tériumboz, mint felügyeleti hatósághoz. Ismét 
két hét. A belügyminisztérium megkérdezi az 
iparügyi minisztérium magasépítési osztályát, 
hogy műszaki szempontból mondjon véle-
ményt. Ez lévén az egész felülbírálás legfonto-
sabb része, nem túlzás tehát, ha normális kö-
rülményeket véve alapul, egy hónapot veszünk 
számításba, vagyis iulius végén jutnak vissza 
az ajánlatok a belügyminisztériumba, amely 
legfelsőbb fokon dönt és onnét ismét né-
hány nap múlva az OTI elnökségéhez. Ha a 
belügyminisztérium, vagy az iparügyi minisz-
térium az odaítélést mégváltoztatta, vagy a 
terveken módosítást eszközölt, uiabh számítá-
sokra van szükség, amelyek ismét néhány na-
pot igényelnek. Ha most tekintetbe vesszük, 
hogv a végleges odaítélés után is legalább két 

, hetét szoktak engedélyezni esetleses panaszok 
és fellebbezések benyújtására, világos, hogy 
amennyiben ezt a procedúrát mesterségesen 
meg nem gyorsítják, 

augusztus vége előtt az építkezésről 
szó sem lehet. 

De még ekkor is számítani kell néhány nanot. 
míg az a vállalkozó, aki a földmunkák végzését 
megkapta, berendezkedik és a munkát meg-
kezdi. 

A fenti számítás azonban arra az esetre vo-
natkozik, ha minden a legkedvezőbb módon bo-
nvolódik le és sehol sem áll elő késedelem. 
Köztudomásúlag azonhan nincs olyan közigaz-
gatási ügv. melynek ne volnának zökkenői. Az 
sincsen figyelem bevéve, hogy ilven nagyobb 
építkezések megkezdése előtt az OTI igazgató-

lehet számítani az építkezés megkezdésére? 
Tavaly a város főispánja, polgármestere és a 

kamara főtitkára több izben eljárt az építés 
ügyében az Országos Társadalombiztosító el-
nökségénél és azt a felvilágosítást kapták, hogy 

minden ugv elő van készítve, hogy 
az építkezés az év elején megkez-

dődhetik.' 

Az igazgatóság ilyen értelemben utasította is 
az ügyvitelt és remélhető volt. hogy ez a hatá-
rozat meg is fog valósulni. Mint ismeretes, ez 
az ígéret csak ígéret maradt és a nehéz viszo-
nyokkal küzködő szegedi ipar még ma is csak 
várja ennek a körülbelül 450.000 nengóre kon-
templált u j építkezésnek és átalakításnak a meg-
kezdését. 

Amint azonban a "elek mutatják, 

hónapok fognak még eltelni, mig 
az építkezés megindulhat. 

Mint ismeretes, ugyanis, az Országos Társada-
lombiztosító Intézet március végén irta ki a 
versenytárgyalást az u j énületre és a régi épü-
M átalakítására. Az ainnlati iveket április 
8-án tették közzé és az a>ánlatr>kaf máius l - ig 
kell benyújtani. A versenytárgyalási hirdet-
mény szerint az építkezés megkezdésének ideie 
előreláthatólag junius közepe. Ez azonban csak 
••zándék, a végrehaitás füsg a hivatalos forma-
litásoktól és a kötelező felülvizsgálat megeité-
sérek időtartamától. Ha ugyanis az ajánlatok 
beérkeztek, ezek természetesen átesnek az egész 
hivatalos procedúrán, amelvnek időtartamát 
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ságának néhány tagjából és meghívott szakér-
tőkből ellenőrző bizottságot szokott alakítani a 
munkálatok tartamára. Nem csoda tehát, ha 
a szegedi építőipar aggodalommal várja, hogy 
mi történik az OTI székházépítése körül. Kül-
döttségileg fogják kérni a város főispánját é« 
polgármesterei, hogy interveniáljanak az illeté-
kes hatóságoknál és a hivatalos eljárásnak » 
legszükségesebb terminusokra való íeredukálá-
sát kérik. Idestova három esztendeje már, hogy 
ea 92 építkezés terv formájában napirenden 
van. Legfőbb ideje, hogy belátható időn belül 
valóság legyen belőle. 

Kifogták a Tiszából 
a húsvét; matróz-szeren-

csétlenség második 
áldozatának holttestét 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-

tette a Délmngyarország, hogy húsvétvasár-
nap éjszaka a Tiszán horgonyzó egyik román 
uszályon kettős halálos szerencsétlenség tör-
tént. Egy ittas matróz és ismerőse, Szóké 
Etel bejárónő a hajóra vezető keskeny palló-
ról belefordult a Tiszába. A nő holttestét más-
nap kivetette a viz, a matróznak, Cioran Pa-
nának azonban nyoma veszett. Megállapította 
a rendőrség, hogy a két ember együtt ivott, 
azután a matróz haza akart térni ós mert n 
nő tovább akart inni, összevesztek és dulakod-
tak az uszályra vezető pallón, eközben zuhan-
tak a Tiszába. Később felmerült annak a gya-
núja is, hogy Cioran Pana a nitt beledobta n 
vizbe és tette következményeitől megrettenve, 
megszökött valahová. Főleg az támasztotta 
alá ezt a gyanút., hogy holttestét hárhogvar 
is keresték, nem találták meg. 

Csütörtök reggel azután a tiszai kikötőmun-
kások arról értesítették a rendőrséget, hogv 
egy férfi holttestét húzták ki a vizből. A rend-
őri bizottság a zsebében talált iratokból meg-
állapította, hogy a holttest Cioran Panával 
azonos. Zsebei érintetlenek voltak, megtalál-
ták igazolványait, pénzét. — bizonyosra ve-
hető, hogy a kettős haláleset ugy történt 
ahogy azt a rendőrség az első percekben re-
konstruálta. 
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