
Az Asz folyamán megkezdik 
az ideg- és eimeklinika építését 
Kedden küldöttség viszi a kormányhoz a rendkívüli közgyű-

lés feliratát — Kulcsár professzor nyilatkozata 

(A Délmagyarország münkatár-

iétól) Az árvízkérdés megoldásra 

váré feladata mellett Szeged város 

legnagyobb problémája az egyetemi 

építkezések régen aktuálissá vált 

ügye. Min t emlékezetes, ezt a két 

nagy problémát Szeged város tör-

vényhatósága rendkívül i közgyűlés 

keretében vitatta meg az elmúlt hó-

napban és a rendkívül i közgyűlés 

határozatot is hozott abban a tekin-

tetben, hogy az árvízkérdés megol-

dásának sürgősségét, valamint az 

egyetemi építkezések ügyét memo-

randum alakjában terjeszti fel a 

miniszterelnök, illetőleg a kjtütuez-

miniszter elé. 

A memorandumot szűkebbkörit 

küldöttség viszi fel Budapestre 

kedden. A küldöttséget dr. 

Tükats Sándor főispán vezeti a tag-

jait úgy válogat ják össze, hogy a 

két legfontosabb és legégetőbb sze-

gedi problémáról: az árvizkérdés és 

rgyeíemi építkezések. illetve a jogi 

kar feláll ításának problémájáról ki-

merítő tájékoztatással szolgálhassa-

nak az illetékes minisztériumokban. 

A jövő hét elején Budapestre 

ntzaó küldöttség összeállítása előtt 

dr. Pálfy József polgármester tár-

gyalást folytatott azokkal a szak-

tekintélyekkel, akik ezeknek a ha-

laszthatatlan kérdéseknek megoldá-

sán eddig is szíwel-lélekel mun-

kálkodtak. Tgy szombaton délelőtt 

dr. Pálfy József polgármester hosz-

szasan tárgyalt dr. Kulcsár Ferenc-

re 1. a szegedi egyetem ki tűnő ideg-

gyógyász professzorával, az Tdeg-

és Elmegyógyászati K l i n i ka igaz-

gatójával, aki — min t arról annak-

idején részletesen beszámoltunk — 

az elmnlt év végén Svédországban 

tanulmányozta a legmodernebb épít-

kezésű és legtökéletesebben beren-

dezett ideg- és elmekórtani intéze-

teket. Dr. Kulcsár Eerenfl profesz-

szor a napokban érkezett haza Bu-

dapestről. ahol az ú j idegklinika 

építkezésének ügye iránt érdeklő-

dött. 

Felkerestük" "dr. Kulcsár Ferenc 

professzort, aki az alábbiakban nyi-

latkozott az idegklinika felépítésé-

vel kapcsolatos kérdésekről: 

— Éppen most jöttem Tálfy pol-

gármester úrtól , aki má r napokkal 

ezelőtt érdeklődött az n j ídegklinika 

ügyének állásáról. Nagyon örülök, 

hogy a polgármester úrral megbe-

szélhettem mindazokat a problémá-

kat. amelyek az építés ügyének fej-

lődését akadályozzák. Jólesett ta-

pasztalnom a polgármester ú r meg-

nyilatkozásaiból Szeged városának 

az egyetem fejlesztése és befejezése 

iránt már eddig is megnyilvánult 

hatalmas támogatását és azt a tö-

rekvést, amivel az idegklinika épí-

tésének évek óta vaj 11 dó, de minded-

dig a megvalósulás stádiumába nem 

került kérdését előmozdítani akar-

ják. Ennek bizonyítékát szolgálja 

dr. Tukaf.s Sándor főispán úr által 

a miniszterelnök úrhoz és a kultusz-

miniszter úrhoz vezetendő szűkebb-

körű küldöttség is. 

Kulcsár professzor ezután elmon-

dotta, hogy pénteken tért vissza 

Budapestről, ahol az idegklinika 

tervpályázatának sorsa iránt érdek-

lődött. Értesülései szerint a kultusz-

minisztériumból a tervpályázat ki-

írásához szükséges adatokat, terv-

vázlatokat stb. napokon belül az 

iparügyi minisztériumba küldik át. 

Ezek szerint tehát Szily Ká lmán ál-

lamti tkárnak legubóbb tett nyilat-

kozatának megfelelően fontos lé-

péssel haladt előre az idegklinika 

építésének ügye. 

— Nagyon örülök — folytatta 

nyilatkozatát dr. Kulcsár Fereno —, 

hogy a kultuszminisztérium műsza-

ki ügyosztályában tartott megbeszé-

léseken sikerült előadnom és elfo-

gadtatnom azokat nz elgondoláso-

kat és elveket, amelyek megvalósí-

tása révén — ezt merem álltatni —, 

a legkorszerűbb elvek alapján, de a 

különleges hagai viszonyokhoz al-

kalmazott 150 ágyas kutató és gyó-

gyító célra tervezett kl inika fogja 

teljessé tenni az egyetemi telepet. 

— Mikor indulhatnak meg az 

építkezési munká la tok ! 

— A tervpályázat határideje va-

lószínűleg két és fél hónap lesz és 

így az 6sz folyamán az alapozási 

munkálatok megindulhatnák. Az 

építkezések megindulásának egye-

düli akadálya értesülésem szerint 

az anyaghiány, elsősorban a gömb-

vas és bitumen h iánya lehet. Az 

építkezési költségek hiányzó része 

ugyanis nem lehet akadály, mert a, 

már rendelkezésre álló költségvetési 

összegeken kívül a megfelelő alap-

ból, ez az összeg kikerül. 

•— Más tervpályázatok is szere-

pelnek a kultusztárca keretében! 

— Igen. Ugy tudom, hogy a sze-

gedi egyetemi építkezésekkel egy 

idejűleg a budapesti bábaképezde, a 

kolozsvári gyermekklinika és a pé-

csi kereskedelmi iskola internátusá 

nak tervpályázatát is ki ír ják. Hogy 

a négy intézet építkezése egyidő 

ben, vagy valamely megállapított-

sorrendben történik-e. arra vonat-

kozólag értesülésem ninCs. 

A professzorra várakozva. — 

Pálfy József poVúrmester előtt. «zá-

B
a j «•» Á | « A C | A f a mm SMa és a kővetkező napokon! 
C * • A , S A K F E L N Ő T T E K N E K ; 

H a r s á y i Z s o l t világhírű regényének f i l m v á l t o z a t a ; 

molt be budapesti értesüléseiről — 

egy kiosit széttekintettünk az ldeg-

gyógyásztai k l in ika épületei körül. 

Meglepett, amit nyomban a bejárat 

mellett láttunk. A pincéből hosszéi 

cső nyúlik ki az udvarra és azon fo-

lyik le a pincében felgyűlt talajvíz 

tömeg . . . Erre vonatkozólag is 

kérdéssel fordultunk dr. Kulcsár 

FVrenc professzorhoz, aki a követ 

kpzőkhen ismertette a klinikai épü-

let alkalmatlanságának sürgős 

okait: 

— A jelenlegi épületek nem felel-

nek meg a klinika igénveinek. Hogy 

mennyiben nem felelnek meg, arra 

mogt, nem akarok visszatérni, hiszen 

elődöm; dr. Miskolczy Dezső pro-

fesszor úr is részletesen ismertette 

annakidején. Miután azonban n fek-

vőbetegek száma mintegy 30 To-kal, 

a fekvőbetegek forgalma pedig 50 

"Irkál emelkedett, azt mutatja, hogy 

további emelkedéssel kell számolni 

s ha az új klinika idejében vem 

épül meg. a bácskai betegforgalom-

nak Szegedre történő irányulása fo-

kozatosan visszafejlődik. Két tíz-

ágyas idegosztályl közös kórterem-

mel így is a felvételre szorulóknak 

igen csekély százaléka helyezhető 

osak el. Hogy a kultuszminisztérium 

részéről az idegklinika problémá-' 

iránt mindenkor teljes megértést és 

igazán messzemenő segítést tapasz-

ta l tunk , mutat ja az a körülmény 

hogy még a régi épületben sikerült 

a többi hazai idegklinikáka,t meg-

előzve, körszerű Jlőntgen-laborató 

riumof létesíteni, részben azzal a 

svéd géppel, amelyet Olivecrona és 
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Lysholm professzorok használnák 

és sikerül — ugyancsak Svédország-

ból — az elmebetegek gyógyítására 

szolgáló különleges villanyozó ké-

szüléket megrendelnem, amely már 

működésben is volna nálunk, ha a 

hajóközlekedés Svédországgal rend-

szeressé vált volna, 

A professzor végül rámutatott 

arra, miszerint tudatáhan van a 

mai háborús viszonyok okozta ne-

hézségeknek; azonban hangsúlyoz-

ta. bogy addig, amíg a magánépít-

kezés Budapesten láthatóan oly 

nagy mérvet öltött, addig vem, két-

séges. hogy a közcélt, és honvédelmi 

érdekeket is szolnáló klinika felépí-

tésére is lesz anyag. 

— Meg vagyok róla győződve. — 

fejezfle be nyilatkozatát Kulcsár 

professzor —, hogy a Kormányzó 

úr nevét viselő egyetem ú j idegkli-

nikájának és orvosi intézeteinek 

megépítését a magas kormányzat 

szívügyének tekinti' és megvalósít-

ja, amint arra legelső alkalom kí-

nálkozik, 
(Cl. P.) 

Varga József miniszter kedden vezeti a szegedi 
küldöttséget Kállay miniszterelnök elé 

A március 24-ikl rendkívül i köz-

gyűlés feliratát küldöttség viszi fel 

Budapestre. A felirat a belvízve-

szély okának megszüntetését kéri a 

miniszterelnöktől, va lamint az egye-

temi építkezések folytatását, még 

pedig az ideg- és elmeklinika épüle-

tének mielőbbi tetőalá hozását és a 

jogi kar visszaállítását. Ezekre néz-

ve dr. Tukats Sándor főispán a kö-

vetkező nyilatkozatot tette: 

— A feliratot a közgyűlés Hatá-

rozatának megfelelően küldöttség 

viszi Budapestre és átadja az illeté-

kes minisztereknek! Elsősorban a 

miniszterelnök urat kívánjuk felke-

resni hivatalában, hogy feltárjuk 

Szeged megoldásra váró életfontos-

ságú problémáit. A miniszterelnök 

úron kívül a kultuszminiszter urat 

is fel akarjuk keresni és vele az 

egyetemre vonatkozó kérdéseket 

megbeszélni. 

A küldöttség — mondotta • 

főispán — kedden utazik Bu-

dapestre és ekkor nyúj t ja á t 

a szegedi emlékiratokat a mi-

niszterelnök nrnak és a kul-

tuszminiszter urnák. 

A küldöttséget Ká l l ay Miklós mi-

niszterelnök ú r kedden délben 12 

órakor fogadja hivatalában és azt 

Varga József ipar- és keres-

kedelemügyi miniszter. Sze-

ged város volt országgyűlési 

képviselője vezeti a minisz-

terelnök elé. 

Varga Jóezef kereskedelmi minisz-

ter örömmel vállalkozott a szegedi 

küldöttség vezetésére — tette Hozzá 

a főispán —, mert hiszen Varga Jó-

zsef és Szeged város polgárai között 

a lelki kapcsolat nem szakadt meg, 

amit Varga József miniszter Sze-

ged érdekében mindenkor hathatós 

támogatásával tettekkel is bizonyí-

tot t 

— A' küldöttségben ra j tam kívül 

— fejezte be nyilatkozatát a főispán 

— Pálfy Jószef polgármester, Kogú-

towicz Káro ly egyetemi rektor, dr. 

Széchenyi Is tván országmozgósítási 

kormánybiztos, vitéz Meskó Zoltán 

ny. vezérőrnagy, felsőházi tag, va-

lamint Peták Nándor és Bosta "La-

jos országgyűlési képviselők vesz-

nek részt Ugyanez a küldöttség ke-

resi fel hivatalában Hóman Bá l in t 

vallás- és közoktatásügyi minisz-

tert is. 
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Pr Kovács István 
filmjében. 

Telt házak mellett harsogó kaca-
gás közben mutatta be tegnap a 

Széchenyi Mozi 
a szezon legpazarabb amerikai 

bohózatát a 

vodmocská-l 
Lupe Veiez 
főszereplésével 

Kisérő műsor: 

legújabb Magyar- és UFA-hiradók 

és a DUNA GYÖNGYE kulturfilm 

Előadások ma 3, K, 7, 9 

hétfőn 5, 7, 9 érakor 


