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H O G Y A N MŰKÖDIK. 
A SZEGEDI KÖZELLÁTÁS 

GEPEZETE 
A város legforgalmasabb intézményé: a közellátási hivatal 

(A Dflmagyaiei'fczag munkatársá-
tól) Feltűnően sokan szálltak le a vil-
lamosról a felsővárosi Szentgyörgy-

tér önét. Asszonyok, férfiak, fiatal 
leányok, diákfiuk vegyesen. Vala-
mennyien egy cél tele igyekeztünk, a 
ázentgyörgy-iskola felé. Ebben az épü-
letben működik a város közellátási 
hivatala, immár ké* esztendeje. Két 
év óta a város központja lelt ez az 
épület, amelyet naponta százak és szá-
zak keresnek fel. 

A mai ideges, zajló időkben ez a 
hivatal kapja a legtöbb gáncsot, pa-
naszkodás*, érdemtelenül... Ez a hi-
vatal a komoly idők takarékossági 
szelleméhez hiven hősies munkát lejt 
ki és ennek a megfeszített munkának 
köszönhető, hogy rend uralkodik a 
varos közellátása terén. 

Éppen két esztendeje. 1910 febrn-
axjáhan kezdte meg munkáját a Szent-
györgy-iskolában a közellátási hiva-
tal. Áprilisig csendben, de annál seré-
nyebben dolgoztak, előkészültek a 
nehéz idők parancsolta adagolási 
rendszer lebonyolítására. Ha kezdet-
ben voltak is zökkenők, hamarosan 
legyőztek az összes akadályokat és 
— hála a hivatal higgadt, kitűnő ve-
vetőjének, F o d o r Jenő ny. helyettes 
polgármesternek — a szükség által 
életrehivott szerv ma már minden-
napi éltlünk belső zavartalanságát 
biztosító intézménnyé fciiödött. 

40 esztendc 
» köz szolgálatában 

Mialatt a tömeg felfelé tódult, a 
Hagy forgalomtól valósággal /megvi-
selt* lépcsőkön, jobbra kanyarodtunk 
"gy kis földszinti szobába. Itt talal-
juk a város leigelfoglatlabb emberét: 
Fodo r Jenő ny. helyettes polgár-
mestert. .Legtalálóbban ugy lehetne 
öt jellemezni, karrikirozni, hogy száz 
keze van a mindegyikben egy telefon-
kagylót tart, száz füle van, amellyel 
a különböző kérelmek és panaszok 
szólamait hallgatja és stfft fej*, 
amellyel a problémák megoldását! 
dondolkozvk... Viszont ilyen elképze-
léssel holmi ókori szörnyeteg képét 
fűtené magára, holott F o d o r Jenő 
annek éppen ellentéte. Nyugodt, gyak-
ran mosolygó, eleven és őszinte, ma-
gyaros seójárásu ur, akinek vérében 
*an a munka szeretete, a közért való 
tevékenykedés hűséges szolgálata. 

Fodor Jenő immár negyvenedik 
évét tölti a köz szolgálatában. 37 éven 
át dolgozott a városnál, majd mint 
helyettes polgármester vonult nyuga-
lomba. Csöndes élete volt, szívvel es 
kedvvel gazdálkodott birtokán és ki 
gondolta volna, hogy ebből a nyuga-
lomból és csöndből a legnagyobb baj-
szával, felelősséggel és gondokkal já-
ró hivatalba tér vissza — önszántá-
ból! Regényírónak érdekes téma vol-
ua a nagyszerű lélekclemzésre adna 
«ódot Fodor Jenő önkéntes feladat-
va U aUtozás a . . . 

Egyetlen kérdést szegezünk feléje: 
— Miért? 
Erre a kérdésre » sem tud vála-

szolni. Gyakran éjszakánként töpreng 
rajta és számtalanszor felteszi a kér-
dést önmagának is; miért? És —azt 
mondja — nem talál feleletet »meni. 
ségére*. Pedig a mai súlyos időkben 
egyszerű és kézenfekvő a felelet: ugy 
érezte, hogy a közösségnek szüksége 
van a munkájára, amelyet ma is a 
legnagyohb megelégedésre tud ellát-
ni Bsért... 

A aulán a seresalendős hivatal 
ügymenetéről érdeklődünk, Fodor Je-
nő csöndesen mosolyog maga elé, meg-
elégedett: 

_ A köiíöüseg eleinte nem akarta 
nKeértoJri, hogy azért kellett bevezet-
ni a jegyrendízert. m M nines kéeé-

yaindva. KülönőaM » lábh»H- ' 

kiutalással volt »ok nehézségünk. l>e 
n a már a legnagyobb remi és fegye-
lem jellemzi * közönség megértését 
és felismerését annak, hogy — ma 
igazán nem gyerekjáték az élet... 

Havi 1300 pengős 
póstaforgalom 

Fodor Jenő kis szünetet tart. a 
főispáni hivatal keresi telefonon, majd 
néhány sürgős intézkedést kell kiad-
nia, aztán folytatja: 

— Hát persze, hogy előfordulnak 
még panaszok, dc higvje el, csak jo-
gosulatlan panaszok ezek. ítéljen ké-
rem: a napokban volt itt nálam egy 
asszony, hattagú családjának vala-
mennyi tagja kapott már valamiféle 
lábbeli-utalványt! Most ismét utal-
ványt kért. Nem kapott. Hogyan ad-
hattunk volna, amikor sokezer ember 
még csak nem is igényeit Szegeden 
lábbelit? Tartalékolnunk kell, mert 
csak igy lehet ma észszerűen gazdál-
kodni . . , 

Még néhány esetet elmeset kedves, 
őszinte humorával. Volt rá eset. hogy 
valaki megfenyegette azzal, hogy — 
/elteszi láb aíól*. mert hivatalában 
rendreutasította. Mások akadnak, akik 
regi, haráfi kapcsolatokra hivatkozva 
akarnak előnyben részesülni. De Fo-
dor Jenőt a jó Isten is erre a pozí-
cióra teremtette. Igazságos, részre-
hajlást nem ismer s a rendeletek biz-
tos bázisán állva megingathatatlan, 
És független ember. Több, mint fél-

I évig teljesen ingyen végezte ezt s — 
bocsánat a kifejezésért, nem tőlem 
ered — nem embernek yaló munkát... 
Aztán havi 1 -lő pengős fizetést állapí-
tottak meg. Most ennyiért dolgozik 
éjjel-nappal, fáradságot nem ismerve 
s fiatalokat megszégyenítő lelkesedés-
sel. 

Nemrégiben segítsége ajánlkozott 
dr. G s j ky Jenő. a Csillagbörtön ny. 
igazgatója személvében. Dr. Csiky ön-
ként ajánlotta fel segítségét FÓdo r 
Jenőnek, de — nem maradt t«víbb a 
hivatalban két napnál. Dr. C s i k y 
Jenő. aki hosszú éveken keresztül ra-
bokkal foglalkozott — nem birta ide-
gekkel a közellátással való veszö-
dést... Tőle származik a fenti kife-
jezés; Nem embernek való munka »z... 

Hogy a közellátási hivatal forgal-
ma milyen hatalmas, azt mi sem bi-
zonyítja jobban, mini a posta díjáta-
lányának megszabása. A közellátási 
hivatal postáját eleinte a város díjáta-
lányában kézbesítették. De a posta 
annyira megnövekedett, hogy a közel-

látási hivatalt ebből a szempontból 
különválasztották és —• díjátalányát 
sokkal nagyobb összegben állapítot-
ták meg, mint az egész városi ügyvi-
tel postadijs/ahását! A közellátási hi-
vatal havi 1300 pengő postaforgalmat 
bonyolít le, de ezenkívül esik még a 
poriózott küldemények dija, amit —a 
rendelkezések értelmében — a fel fi-
zet. 

Működésben a közeilátás 
nagy gépezete 

Fodor Jenő kalauzolása melleit vé-
gigjártuk a közellátási hivataiokat, 
megtekintettük a nagy gépezet műkö-
dését. napi munkáját. A közellátási 
hivatal ő4 tisztviselővel dolgozik, de 
most csökkent létszámmal kénytelen 
folytatni munkáját, mert a tisztvise-
lők közül 10 beteg. Miért beteg a 
tisztviselők ilvcn nagy százaléka? 
Mert valamennyien egyfajta hősök, a 
kötelességtudó9 hősei. Naphosszat ül-
nek a tágas irodahelyiségekben, ame-
lyek iskolatermek céljára készültek 
és — fagyoskodnak. Nem azért kell 
hócipőben, 2—3 kötöttkabátban dol-
gozniuk, mert nem fűtik a termeket. 
A kályha minden teremben _ iskola-

Fagyás ellen 
a Lelnzlngcr-teie 

faggftcnocs 
Biztos hatásni Kapható kizárólag: 

Lciniingcr 
gyógyszertárban, Csongrádi pa'ola 

teremről van szó — az ajtó mellett 
áll és az ajtó, az — perpetum mobile, 
örökmozgó... Minden pillanatban 
nyílik, bejön 2—3 ember. Csak azt 
csodáljuk." hogy — még beférnek - a 
tágas terembe, hiszen már amúgy is 
zsúfolva van. Többnyire cipőigénylök 
s mind egyszerre beszélnek. Pedig 
ott függ az ajtón a figyelmeztetés, a 
legszebb magyar szavak zengik; 

/Lábujjhegyen 
Lassan 
Járjatok, 
S durva zajt 
Ne üssön 
Ajkatok!* 

P e t ő f i 

KivüJ pedig: /Kcrjiik az ajtót gyor-
san becsukni!* — Egyik sein hasz-
nál . . . 

Egy másik hivatalban a cukor, 
kiskereskedők elszámolása folyik, llt 
van csak igazán bábeli hangzavar! A 
tisztviselők serényen számolgatják a 
cédulácskák tömegét, az apró cukor-
szelvényeket, amelyeket fűszeresünk-
nél leadogatunk hetenként. Sohasem 
gondolunk arra, hány ezerre, tízezer-

Mérlegképes 
fiatal, őskeresztény 

könyvelőinő 
és levelező, önálló munkaerő, na-

gyobb vállalatinál vagy bank-
nál elhelyezkedne. /Évtizedes gya-
korlattal* jeligére a kiadóhivatalba 

re, százezerre nő ezeknek a cédulák^ 
nak tömege és mennyi gondot-bajl 
ad a tisztviselőknek! 

Minden kerületben — Szeged köz* 
ellátás szempontjából 8 kerületre psz* 
lik — készülnek már az uj törzsla* 
pok. Minden egyes családfő nevera 
uj törzslapot állítanak most ki, ame* 
lyen mindaz szerepel, ami az illetői 
kapcsolatba hozza a közellátással 
Hány talpalást, mennyi cukrot, lis»* 
tet, kenyeret, zsírt stb. kapott, 
elég dolgot a tisztviselőknek, akii* 
délutánonként, sőt este is, a késő éji 
szakai órákig ezen dolgoznak. A 1>» 
vatalt délben a közönség részére be* 
zárják, de ez nem azt jelenti, hog$ 
most már vége a munkának 1 Dehogy* 
Egy éráig még a már bentlévö felek* 
kel foglalatoskodnak, 2 óra, sőt fél 
3, amig főnöküknek leszámolnak, 
adják a pénzt és értékeket s ázutári 
mennek ebédelni. Négy órára vísszj* 
térnek a hivatalba és sokszor a kés<l 
esti órákig dolgoznak. Ilyenkor W® 
szülnek az uj törzslapok s az "1 
jegy füzetek.. s 

Elbucsuzunk a legforgalmasabb 
legtöbbet látogatott s talán mégseni 
a legnépszerűbb hivatal nagyszer'! 
vezetőjétől és tisztviselőitől, akik i'"1 

már két esztendeje örködnek belsH 
mindennapi életünk zavartalansági 
felett..,, 

rcs. r . f , 

özv . Dr , Turóczy Mihály né sz. Kőrösv Mariska, úgy 
a maga, valamint az egész rokonság nevéhen, mélységes 
fá jdalommal jelenti, hogy a szerető férj és rokon 

Dr. Turóczy Mihály 
Szeged szabad királyi város ny. főügyésze, köziör-

vényhatósági bizottságának tagja, a Szeged—Csongrádi 

Takarékpénztár felügyelő-bizottságának elnöke, stb., stb. 

életének 7\, holdog házasságának 41. évében 1942. évi feb : 

ruár hó 6-án este fél 10 órakor, a halottak szentségével 

megerősítve, rövid szenvedés titán elhunyt. 

Lelki üdvéért f. hó 9-én — hétfőn — reggel #9 órai 
kezdettel mondunk gvásssrobáf » Eogarlabni templomban. 

Temetése f. hó 9-é» — hétfőn — délután *H órakor 

lesz a belvárosi temető kupolaterméből a római katolikus 

egyház szertartása szerint-

Miuden mulandó, de a szeretet örök, Emlékét szívünk-
ben szemettel őrizeiik. 

Részvét látogatások mellőzését kér jük". 

A temetés napján d. ». 3 órakor a Dugonics-térről 
kii kin villamos indul 

Elitéltek egy nemzetgyalázé 
újságárust 

f/f Th'jmagyarorszdg minik A ár' 
sától) A szegedi törvén yszék ÖtiW 
tanácsa szombaton tárgyalta GroA 
Vilmos vésztői rokka nt újságáról 
ügyét, aki ellen vádat emeltek a n18"' 
gyár állam és nemzet megbecsülés"^ 
ellen elkövetett vétség miatt, unei" 
Vésztőn, miközben újságot árult "í 
piacon, összeszólalkozott két embrtd 
re! és eközben olyan kijelentést tett) 
hogy „lesz még rosszabb világ b * 
keresztényekre, rátok is grond014 
lesz. lesztek ti még trógerek". 

Gvosz Vilmos azzal védekezett! 
hogy 58 éves beteg ember, a viláíf 
háborúban rokkant lett és amik0'' 
a piacon újságot kínált és két 6T,JJ 

ber durván válaszolt, ingerültség6 

ben visszafelelt, de a kijelentéseket 
nem a keresztényekre, hanem 
az öt megsértő két emberre ér 

• Több tanút hallgatott ki 3" 
vényszék, majd dr. Rcich Zoltán 
dő bemutatta a. községi örvös bi*®1 

nyítványát, bogy a vádlott 
súly0* 

idegbeteg ós ezért idcggyógyir'D' 
zetbe utalta be. Dr. Gál 
ügyész kérte a vádlott elitéiért® 
mert kúriai ítélet szól arról, be?s i 

az ilyen kijelentés az egész mag?8* 
nemzet megbecsülését sértik. Di] 
RcU:h Zol tán védő hivatkozott vé^T 

beszédében a vádlott idegbetegig*8] 
re ée azt hangoztatta, hogy 
lehet betojakodottnak mondani 
akinek mindeu őse itt született c . 
hazája védelmében megrokkant- , 
törvényszék bűnösnek mondotta 
(Jrosz Vilmost, egyhónapi jogMf 
és egyévi politikai .jogves:lé* r. 
ítélte. Enyhítő körülménynek vP ' 
te a bíróság a vádlott 
tétlen előéletét és hadirokkantság;1* 
A» ítéletben úgy a vádhatóság k0™ 
v i s e l ő r n i u t a vádlott 
öott 


