
Heg mindig a posta 

Nem javítják 
A Korányi rakpart 5. szá-

mú ház lakói azt írják leve-
lükben, hogy az V. és VI. 
emelet között a lépcsőházi 
pihenő mozaikpadlója öt év 
óta fel van töredezve. Par 
hete fél emelettel feljebb az 
egyik lakás ajtaja előtt 
másfél négyzetméteren szin-
tén felpúposodott a padló-
dat. így a lift ajtaját sem 
lehet kinyitni. Az ingatlan-
kezelő — bejelentések elle-
nére — nem javíttatta meg 
eddig a hibákat. 

Mostanában nagyon meg-
szaporodott azoknak a hoz-
zánk érkező leveleknek a 
száma, amelyekben a postai 
szolgáltatásokat éri bírálat. 
A panaszok mottója, hogy a 
nem Is kismértékben fel-
emelt díjszabások ellenére 
rnind több a kézbesítéseknél 
tapasztalt hanyagság. La-
punkban már közöltünk le-
veleket és cikket is e témá-
ról, a kézbesítési rend azóta 
sem javult. Igazat adunk 
levélíróinknak, akik nem 
fogadják el magyarázatul 
sem az ünnepek körüli na-
gyobb forgalmat, sem azt, 
hogy kevés a kézbesítő, 
ilyen munkára nem nagyon 
kap vállalkozót a posta. 
Mindkét indok belsó szerve-
zési, illetve munkabér prob-
léma, amely a szolgáltatás 

Egy nagy ház lakóinak nevében 

Brúder Oszákár (Honvéd 
tér 5.) lakóbizottsági elnök 
és több lakó írta alá ezt a 

szerkesztőségünknek küldött 
levelet: „A ház lakói nevé-
ben köszönjük azt a támo-
gatást, amit a Dél-Magyar-
ország 1968. december 19-i 
számában Egy nagy ház 
nagy gondjai címmel közölt 
cikk a tények tárgyilagos 
és körültekintő megállapítá-
sával és a problémák meg-
oldására tett értékes javasla-
tokkal nyújtott nekünk. Tu-

datában vagyunk annak, 
hogy a cikkben említett 
gondjaink közül egyik-má-
sik nem szüntethető meg 
máról holnapra, mégis nagy 
figyelemmel kísérjük, hogy 
milyen intézkedéseket tesz 
az ingatlankezelő vállalat. 
Reméljük, hogy azokat lát-
va, a ház valamennyi lakó-
ja a saját magatartására 
vonatkozóan is levonja a ta-
nulságokat, s mindezek 
eredményeként rend és 
tisztaság lesz a házban." 

A fürdő gőz és víz nélkül 

Pécsi Ká lmán (Kiskunha-
las, Dénes Marcel utca 12.) 
olvasónk a szegedi gőzfür-
dőbe váltott jegyet, s külön 
megkérdezte a pénztárnál, 
hogy van-e gőz. Az igenlő 
válasz után meglepődött, 
amikor bent a fürdőben kö-
zölték vele, hogy nincs gőz. 
Meglepetését fokozta, hogy 
már 18 óra 10 perckor „ki-
parancsolták" a fürdőzőket 
a medencékből, s azután is 
csak körülményesen jutott 
száraz lepedőhöz. Kérdi: 

miért nem adtak megfelelő 
tájékoztatást már a pénz-
tárnál érdeklődésére. 

Sok idős ember nevében 
írt levelében K. Z. olvasónk 
azt kifogásolja, hogy az 
újszegedi termál medencé-
ben többször még délelőtt 
10 órakor sincs víz, holott 
a jegyeket már 8 órakor ki-
adják. Így történt decem-
ber 20-án is, amikor a ven-
dégek felháborodására a 
fürdő alkalmazottak csak 
vállrándítással válaszoltak. 

A vevőkre is gondoljanak 
Nagy Ferenc olvasónk di-

cséri a MÉK Marx téri új 
elárusító pavilonját, amely-
ben „kulturált körülmények 
között helyezik el és árusít-
ják a cikkeket". De szóvá 
teszi levelében, hogy a pa-
vilon építésekor vajmi ke-
veset gondoltak a vevőkre, 
„akik megérdemelték volna, 
hogy vásárlás alkalmával 

tető legyen a fejük felett, 
ha zuhog az eső. Ilyen idő-
járásban a pavilon tervező-
jét kellene a belül kényel-
mes, jól fűtött üzlet elé ál-
lítani, akkor legközelebb a 
fogyasztó közönség érdekei-
re is kiterjedne a figyelme 
tervezéskor" — írja olva-
sónk. 

Helyjegy az expresszen 
Tóth József (Fraknói ut-

ca 2/b) olvasónk harmad-
magával utazott Budapest-
re december 22-én az exp-
resszvonattal. A negyedik 
kocsiba szálltak be, amely-
ben alig volt egy-két utas. 
A 34 perc késéssel induló 
vonat kalauza a Nyugatitól 
tíz percnyire szólította fel 
levélírónkat, hogy a négy-
éves gyermeknek és a két 
felnőttnek 6—6 forintos 
helyjegyet váltson, mert — 
úgymond — „négy kocsi-

nak félüresen kell beérkez-
ni a Nyugatiba". Ugyanak-
kor a nem helyjegyes ko-
csik zsúfoltak voltak. Le-
vélírónkat és családját még 
a peronon sem hagyta tar-
tózkodni a szigorú kalauz, 
sőt a pártjukra kelő többi 
utast is gorombán becsmé-
relte. „Ésszerű-e minden-
áron a külön helyjegy köte-
lező megváltása, ha egyéb-
ként kevés a „szabad" uta-
zóhely?". 

A Kenderfonóm Szövőipari 
Szakmunkásképző Iskola 

1969. február 15-1 indulással 

egy éves tanulóidőre szövő 

iparitanulónak, 8 általános 

iskolát végzett 

leányokat felvesz 
Jelentkezni lehet személye-

sen vagy levélben minden-

nap 1 órától 15 óráig, szom-

baton 11 óráig. A képzéssel 

kapcsolatban bővebb felvi-

lágosítást nyújtunk a Ken-

derfonó és Szövőipari V. 

Személyzeti Osztályán, Sze-
t ged, Alsókikötő sor 6. 

HK. 5 

díját tisztességesen lerővó 
embereket kevésbé érdekli, 
mint az, hogy küldeményei-
ket pontosan és felelősség-
gel továbbítsa a posta. 

Leveleink közül dr. Por-

szász Jánosét (Dózsa 

György utca 7.) és K. Fe-

rencét (Szent István tér 14.) 

közöljük kivonatosan, az 

említettek bizonyítására. 

Az előbbi címre december 

20-án 3 levelet és egy aján-

lott küldeményról szóló ér-

tesítést dobtak be a postalá-

dába. Holott a lakásban 

volt otthon családtag. Mi-

ért kell a címzettnek be-

mennie a postára az aján-

lott küldeményekért? A 

másik címre Budapesten 

1968. december 21-én 13 

órakor vett fel a posta egy 

expressz levelezőlapot. Ez 

(a dátumokat bélyegzők 

mutatják) december 22-én 

7-kor érkezett Szegedre. A 

címzett 23-án egész nap ott-

hon tartózkodott és délelőtt 

3 „sima" levelet ki is vett 

a postaládájából. Későn es-

te — boltba menet — látta 

meg, hogy a ládában újabb 

postai küldemény van. Az 

expressz levelezőlap volt. A 

rajta közöltek már idősze-

rűségüket vesztették. A fel-

adó 4 forint 60 fillér értékű 

bélyeget használt fel, hogy 

gyorsan továbbítsák közlen-

dő jé t 

Tönkreteszik 

az utakat 

Horváth József 
Hyimesl ütca.ZT 

(Ü i s ; 

"olvasónk 

az utca lakóinak nevében 

azt teszi szóvá, hogy a MÁV 

dolgozói részére ott készült 

lakás építése során teljesen 

járhatatlanná vált az út. 

„A gépekkel az utcában le-

vő műtárgyat, a kerítéseket 

és a fákat is megrongálták 

és kitördelték. Panaszaink-

kal többször fordultunk a 

MÁV igazgatóság vezetői-

hez — eddig minden ered-

mény né lkü l Miért nem 

kötelezik az út rendbehozá-

sára és a károk megtéríté-

sére azokat, akik okozták?" 

— kérdik olvasóink. 

Tanács László (Cserepes 

sor 23.) hét társa nevében 

panaszolja, hogy a móravá-

rosi főgyűjtő csatorna építé-

se miatt tönkretett Csere-

pes sori közút személygép-

kocsi közlekedésre teljesen 

alkalmatlan. Sem a csator-

naépítők vezetője, sem a I I I . 

keületi tanács építési osztá-

lyának vezetője nem adott 

ígéretet az út rendbetételére 

és használhatóságának biz-

tosítására. „Azt hisszük, ha 

öt-hat teherautónyi salakot 

vagy törmeléket leszórná-

nak, akkor járható lenne az 

út" — írja olvasónk. 

IAEA kutatási 
szerződés megújítása 

Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia Ügynöksége, az 
IAEA megújította kutatási szerződését a József Attila Tu-
dományegyetem növényélettani tanszékével. Az egyezmény 
értelmében az IAEA 1969-ben is anyagi támogatásban ré-
szesíti a tanszék egyik fő kutatási témaiával kapcsolatos 
vizsgálatokat. E szerint dr. Zsoldos Ferenc tudományos fő-
munkatárs radioaktív és stabil izotópok felhasználósával 
a sejt ionfelvételét tanulmányozza különböző környezeti 
tényezők jelenlétében. A szé'eskörű kutatómunkába nem-
csak a tanszék, hanem a társintézmények néhány kutatója 
is bekapcsolódott. 

„Teljes műszak" 
a tápéi gyékényeseknél 

A Tápéi Háziipari Szövet-
kezet jó eredménnyel zárta 
az elmúlt évet: 16 mill ió fo-
rint értékű árut termeltek, s 
az idén ezt még egymillióval 
akarják túlszárnyalni. Arató-
brigádjaik az ősszel elegen-
dő nyersanyagot gyűjtöttek 
és most már „teljes műszak-
ban" indult az ú j idény. Reg-
geltől estig munkában van-
nak a kézi gyékényszövőszé-
kek, s a hasznos vízi növény-
ből a legváltozatosabb cik-
kek készülnek. Tápén, Kiste-
leken, Algyőn, Sándorfalván, 

Csalók, szélhámosok 
kóklerek A hiszékenység egyidős az 

emberiséggel. Sok embert is 
lehet egyszerre félrevezetni, 
kevesebbet, vagy egyetlen-
egyet méginkább. A múltko-
riban a Széchenyi téren két 
17 év körüli jól öltözött fiú 
bámult a platánfák alól az 
égre, s közben mutogattak 
felfelé, a kéklő messzeségbe: 
ö t perc múlva valóságos em-
bergyűrű vette őket körül, s 
mindenki bámulta az üres 
eget, miközben a két kezde-
ményező angolosan meglé-
pett. 

— Szélhámosok! Nincs ott 
semmi — találta valaki fején 
a szöget, s a szemlélődök 
egyszeriben elszégyelték ma-
gukat rájöttek a két srác ár-
tatlan kóklerségére. 

Aranyat tessék! 
Piacos napon a Marx téri 

emberrengeteg szinte átte-
kinthetetlen az avatatlan 
szemnek. Nem így a szak-
avatott nyomozótisztnek, aki 
ha nem is lát át a ruhákon 
a zsebekbe, a „feneketlen" 
női táskákba, szatyrokba, 
útipoggyászba, az áruló te-
kintetekből, a mimikából, a 
kezek mozdulatából rögtön 
kiszűri a rendellenest. Hiva-
tás, vagy megérzés? Mind-
kettő. 

— Arany a fülbevaló? — 
— kérdezte a piacon B. La-
josné szegedi lakos egy kül-
földi alkalmi árus markában 
tartott ékszerekre mutatva. 

— Mit képzel, bizsuval ag-
gatják tele magukat az olasz 
nők? Bizony arany ez, még-
hozzá olasz arany a javából. 
Ha nem kell, ne vegye, nem 
erőszak. 

— Adja 600-ért! 

— Ne vicceljen! Két ök-
lömnyi briliánssal? 1200, az-
tán maga is jól jár. Na jó, 
adja az ezret! Számolja ide! 

A „választóvíz" 
— Majd én leszámolom — 

lépett közbe a nyomozótiszt 
—, van nálam választóvíz is. 
Majd megnézzük a karátok 
számát kicsit közelebbről. . . 

Az eladó rögtön megadta 
magát, látta, hogy nincs mel-
lébeszélés : tettenérték. A 
nyomozótiszt markába nyom-
ta a fülbevalókat, amelyek-
ről utólag kiderült, hogy ha-
mis ékszerek, közönséges bi-
zsu-holmik, soha nem is vol-
tak arany közelében. 

— Drága uram, mindig 
rám startol — ismerte fel az 
„arany" eladója a nyomozó-
tisztet. — Biztos tetszem ma-

gának, azért száll rám most, 
már harmadszor. 

Hálátlan ez a „szerelem", 
nem könnyen szakad meg — 
állapítottam meg később az 
iratokból. 

Lehet négyezerrel 

több ? 
— No, ne mondja, ekkora 

feledékenység a becsületes 
embereket földhöz vágja egy 
időre — mondta a nyomozó-
tiszt Sz. Józsefné szegedi la-
kosnak. 

— De még fel sem épült a 
társasház — védekezett az 
asszony. 

— Annál rosszabb. Maga a 
4 ezerért vásárolt telket po-
tom mégegyszer annyiért ad-
ta tovább, s a pénzt elfogad-
ta, zsebre is tette. 

— Nem emlékeztem, hogy 
mennyit számoltak és fizet-
tem a telek eredeti áraként 

— És a vásárló? 

— Most feljelentett, de 
higgyen nekem, őrnagy úr. 
Különben a különbözetet 
visszafizetem egy fillérig. 

— Szép ez a nagylelkűség, 
de azért az ügyet tovább 
küldjük, hiszen a törvény ezt 
így írja eló. 

Kisbottal 

a nyomában 
Ne essünk kétségbe, ha va-

laki hivatalos személynek 
adja ki magát: az igazolás 
kétoldalú. Ezt nem tudta az 
a fiatalasszony, aki 2 ezer fo-
rint értékű, táskába gyümö-
szölt holmit kínált eladásra 
a piacon. Egy ismeretlen „hi-
vatalos személy" átvette a 
súlyos szatyrot „ellenőrzés-
re." Aztán kereket oldott ve-
le, s a károsult egyelőre kis-
bottal eredhet a nyomába. 

A rezet aranyként eladók 
vagy saját nyelvükön szólva 
gagyizók, és más „érdekes" 
ügyek után érdemes M. Jó-
zsef szegedi lakos „csínyte-
véseire" is szót ejteni. Nevét 
most azért nem írjuk ki, mert 
büntetését időközben letöl-
tötte. 

Tégla eladó 
Az Oltványi utcában házat 

bontottak, amelyet a járóke-

lők közül többen figyeltek 
A „mi" emberünk fejéből 
azonban kipattant az isteni 
szikra, s odament a nézelő-
dőkhöz és kérdezte: 

— Kétezer darab téglám 
van eladó. Kit érdekel ma-
guk közül? 1200-ért megszá-
mftom, ha 500 forintot most 
megkapok 

És megkapta, azon nyom-
ban, sőt aznap elment az al-
kalmi vásárló lakására, 
mondván, hogy a téglát már 
leszállította a megadott cím-
re. Kérte és megkapta a töb 
bi pénzt anélkül, hogy meg 
gyóződtek volna róla, való 
ban megérkezett-e a szállít-
mány. 

Sajnos vannak emberek 

akik túlon-túl hiszékenyek 

ez viszont nem egyszer ösz-

szefügg a kapzsisággal 

amelynek révén úgy vélik, 

hogy jó üzletet csinálnak. A 

csalók, szélhámosok és kók-

lerek „nagyvonalú" ügyeske-

dését pedig nagyon hamar 

fel lehet ismerni, mielőtt még 

rászednének bennünket, s ke-

reket oldanának a pénzünk-

kel. 

L. F. 

Szőregen és Földeákon 1200 
bedolgozót tartanak nyilván. 

Belföldön a szövetkezetnek 
az egyik legkeresettebb ké-
szítménye a kertészeti meleg -
ágyi takaró, amiből tavaly 
több mint 100 ezer darabot 
értékesítettek. 

A világpiacon továbbra is 
kelendőek a díszítés nélküli, 
natúr színű, szép formájú 

szatyrok. Olaszországból és 
Franciaországból 140 ezer 
darabra kaptak megrende-
lést. Ezenkívül a Német Szö-
vetségi Köztársaságba olyan 
gyékényszövetet küldenek, 
amiből ott strandfülkéket ál-
lítanak össze. Svédországba 
és Belgiumba fotelekre és 
székekre készítenek gyékény-
szövetből kárpitanyagot. Ez 
az újfajta bútorhuzat annvira 
tetszetős, hogy tárgyalások 
folynak arról, hogy a Bala-
ton mellett épülő egyik szál-
lodát gyékény kárpitozású fo-
telekkel rendeznek be. 

Európai 
diák-

konferencia 
Budapesten tartják a IX . 

európai diákkonferenciát. A 
Demokratikus Ifjúsági Diák-
szövetség ú j székházában 
szombaton kezdődik a ta-
nácskozás, amelyre a konti-
nens valamennyi nemzeti di-
ákszervezetét meghívták, s a 
szervezetek mintegy száz 
képviselőjét várják. A janu-
ár 4-től 7-ig tartó konferen-
cián két kérdést tűznek na-
pirendre: 1. Az európai diá-
kok és diákszervezetek sze-
repe az európai béke és biz-
tonság megteremtésében, az 
'mperialista agresszió és fa-
siszta elnyomás ellen küzdő 
diákok és diákszervezetek 
támogatása Európa kritikus 
nontjain, valamint a Közel-
Keleten és Ázsiában; 2. A 
fejlődő országok ösztöndíja-
sainak fogadása és helyzete 
Európában. 

Április 1-től: 

Üj üzleti szabályzat 
A belkereskedelmi minisz-

ter most megjelent rendele-
te értelmében 1969. április 1-
től valamennyi állami, szö-
vetkezeti és társadalmi szer-
vezeti boltban, elárusítóhe-
lyen az ugyancsak most ki-
bocsátott kereskedelmi álta-
lános üzleti szabályzatot kell 
alkalmazni. Az ú j szabályzat 
messzemenően figyelembe 
veszi a vásárlók érdekeit, a 
helyi adottságokat. Az ú j 
szabályzat csupán keret-
jogszabály, amely a kereske-
delem néhány legfontosabb 
előírását tartalmazza, A 
részletes teendőket maguk a 
vállalatok, a szakszervezeti 
bizottságokkal egyetértésben 
önállóan dolgozzák ki és azo-

kat az üzleti munkarendbe 
foglalják. 

A kereskedelmi általános 
üzleti szabályzat előírja pél-
dául, hogy a boltok külső 
részén fel kell tüntetni 33 
üzlet elnevezését, a nyitva-
tartás idejét stb. Továbbra is 
előírják az áruk kötelező cso-
magolását, a jótállási kötele-
zettséget, az ellenőrző mér-
legek alkalmazását. Sok 
egyéb kérdés azonban az üz-
leti munkarendre tartozik. 
Ilyen például a váltott mű-
szakok szervezése, az áruk 
cseréjének Intézése. Ugyan-
csak a munkarend szabályoz-
za a házhoz szállítást, a moz-
góárusítást esetleges meg-
szervezését és egész sor más 
intézkedést. 

SZOMBAT, 
1969. JANUÁR 4. DÉL-MAGYARORSZÁG 
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