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Panasz és dicséret 
Nem múlik el hét, hogy 

az IKV ügyében ne hozna 
Az ingatlankezelő válla-

latra bizony több panasz ér-

POSTALMlA 
Sokszor bajosan tudunk ki-

igazodni, kit ls Illet olvasóink 
panasza. László Béla (Debrece-
ni u. 33 F) a Kecskeméti ut-
cai üj tejboltra panaszkodik, 
mondván: nem mérik le a ke-
nyeret. Olvasónk ugyanis né-
hányszor otthon megmérte a 
S kilós kenyeret , és 20, 18, 14 
vagy 8 dekával kevesebbnek ta-
lálta súlyát. Így hát a boltban 
ragaszkodott volna a mérés-
hez. N e m vállalták, sót a pa-
naszkönyvet sem kapta meg. 
Azért nem mérték meg a ke-
nyeret , mert csak 1 kilóig tud-
nak mérni. Olvasónknak igaza 
v a n : a panaszkönyv átadását 
n e m * l e h e t megtagadni. Aidl a 
kenyér mérését illeti, már bo-
nyolultabb a helyzet. Mert az 
egész kenyeret seholsem mérik. 
Az már a sütőipar dolga, hogy 
a ' kenyér megüsse azt' a súlyt, 
•miért fizet • vásárló. 

Cukrászda 
és fodrász 

Röszkéről Tapodi Gyula 
(Felszabadulás u. 58.) olva-
sónk fordult hozzánk, le-
vélben kérve segítségünket. 
Mindenekelőtt őrömmel ír 
arról, hogy Bíró László tá-
péi cukrászkisiparos cuk-
rászdát és várótermet épí-
tett a község autóbuszvég-
állomásánál. Ezért olvasónk 
köszönetet mond a kisiparos-
nak és a tanácsnak is, ami-
ért telket biztosított az épít-
kezéshez. Azt kéri azonban, 
hogy a cukrászda már reg-
gel 4 óra 40-kor, az első 
busz indulásakor kinyisson, 
hogy az utasok egy kávét 
meg tudjanak inni. Nem 
tudjuk, kin múlik a kérés 
teljesítése, mindenesetre az 
illetékesek figyelmébe ajánl-
juk. 

Olvasónk másik kérése: 
Röszkén egyre kevesebb a 
fodrász. Van viszont egy 
üres üzlethelyiség, a Felsza-
badulás utca 86: alatt, amit 
például a Fodrász Ktsz 
vagy más vállalkozó megvá-
sárolhatna. A községben ol-
vasónk szerint égető szükség 
lenne egy férfi-női fodrász-
üzletre. Mi úgy tudunk se-
gíteni ebben, hogy az igényt 
és az üresen álló üzlethelyi-
ség lehetőségét közzétesszük. 

Fűtőolajat 
kérnek 

Sándorfalva lakói nevé-
ben Kuczora Ferenc (Rózsa 
u. 69.) panaszkodik a TÜ-
ZÉP-re. Egy hónapja leltá-
roznak a telepen — írja ol-
vasónk, ami nem is lenne 
túl nagy baj. Hiszen ilyen-
kor építőanyagot már nem 
nagyon vásárol senki. De 
fűtőolajat annál többen 
vennének, ám azt sem kap-
nak. Azért Szegedre, vagy 
Szátymazra kell utazni. Ol-
vasónk azt kéri, hogy segít-
senek a község gondján, és 

legalább egy panaszos leve- kezik, mint dicséret. Hiába, 
let a posta. Most is jó né- a bccsülcttol elvégzett mun-
hány érkezett, és köztük egy kát mindenki, természetes-

nek veszi, ám a hanyagságot 
senki. A Révai utca 3. szá-
mú ház lakóinak nevében 
dr. Dzubay Miklósné írt pa-
naszos levelet, az épület 

fehérholló számba menő di-
cséret is. Egy Berzsenyi ut-
cai olvasónk (kéri, nevét ne 
közöljük) azt írja, hogy sok 
panasza is volt a vállalatra, 
de dicséret is akad tarso- egyre tűrhetetlenebbé váló 
lyában. Az IKV vízvezeték-
szerelői ugyanis kifogásta-
lan munkát végeztek lakásá-
ban, egy órán belül még az 
ellenőrzést is sikerült el-
végezni. Olvasónk köszöni a 
jól végzett, becsületes mun-
kát, és azt kívánja, bár így 
dolgoztak volna évekkel ez-
előtt a csatorna készítői is, 
akiknek „munkájában" az-
óta sincs köszönet. Az utca 
3. számú házában ugyanis a 
hanyagság miatt beázott a 
tető, víz önti el a lakásokat 
és a vállalat nem tesz sem-
mit. Általában: az utcai há-
zai esős időben zuhanyként 
szolgálnak a lyukas ereszek 
miatt. 

állapotáról. A Béke utca 18. 
számú ház lakói az illem-
hely roskatagsága miatt pe-
relnek. Levelüket elküldtük 
az IKV igazgatójának azzal 
a kéréssel, hogy vizsgálja -ki 
az ügyet. 

Villányi János (Lengyel u. 
5/B) olvasónk heteken át 
látta a Zárda utca 13. szá-
mú ház előtti járdatorlaszt 
ós a táblát: Vigyázat, hullik 
a vakolat! A torlasz és a 
tábla már eltűnt, de a va-
kolat most is a levegőben 
lóg, veszélyezteti az arra já-
rókat. Olvasónk nem érti a 
dolgot, mi sem. 

Az utasokért van? 
Ha nem is így leírva, de érthetően gúnyos) kérdése-

lényegében hasonló kérdést ken túl valóban nem értjük, 
tett fel két olvasónk a köz- miért nem lehet a bérletla-
lekedési vállalattal kapcso- pot az igazolvány nélkül is 
latban. Tóth Jstvánné (Rep- kiadni? Hiszen visszaélni 
tér, főépület 19.) olvasónk a vele aligha lehet, 
bérletpénztárban ülő alkal- Nacsa Imre (Hódmezővá-
mazottakra és a vállalat el- sárhely, Lumumba u. 1.) 
járására panaszkodik. Isko- pedig azt kérdezi, hogy a 
lás gyermekének akart reggelenként 7 óra 15-kor 
ugyanis tanulóbérlet-kártyát Vásárhely felől érkező vo-
váltant, de „legorombítot- nat utasait miért nem enge-
ták". Két ablaknál is. Végül 
kénytelen volt elszaladni az 
.iskolába, fia bérletéért. Ol-
vasónk azt kérdezi, hogy va-
jon annyira ostobának, anal-
fabétának tartják-e a szülő-
ket, hogy három számjegy 
leírását nem. merik rájuk 
bízni, vagy azt szigorúan tit-
kos feladatként kezeli-e a 
vállalat? A kissé gúnyos (és 

dik több ajtón felszállni a 
villamosra, nemcsak az el-
sőn és a hátsón? Azt írja, 
hogy a többi ajtó előtt ka-
lauz áll, akr nem engedi fel 
az utasokat. Vajon ez a ka-
lauz nem nézhetné meg egy-
úttal a bérletet, és nem en-
gedhetné fel az utast is 
ugyanezzel az erővel? — 
kérdezi olvasónk. 

Válaszol az illetékes 
A Szőreg és Vidéke Afész keznek nyitva tartani. A 

nevében Füleki József áru-
forgalmi főosztályvezető vá-
laszolt egy kübekházi olva-
sónk november 3-i postalá-
dánkban közölt panaszára. 
Levelében pontos statisztikát 
közöl, hogy a község TÜ-
ZÉP-telepén mikor és mi-
lyen szén volt kapható, egy-
úttal megírja, hogy novem-

jövőben azokon az ablako-
kon, melyeket nem tartanak 
állandóan nyitva, feltüntetik 
a nyitvatartási időt. A ka-
pualjakban felszerelt levél-
szekrények országos szab-
vány szerint készültek, mé-
retükre eddig panasz nem 
érkezett. Még az írás meg-
jelenése előtt megváltoztat-

berre a szállító vállalat ták a fiókbérlőlf címére ér-
n n m r -iviQnotiwiaárt/í c r ó n CTiül-. ViO'/D+f I r i í l H o m ó n v o l r á f i rőf f l l i nagy menenyiségű szénszál 
lítását igazolta vissza. Ol-
vasónk tehát vásárolhat 
szenet. A szövetkezet saj-
nálja, hogy olvasónk nem 
járult hozzá nevének közlé-
séhez, mert akkor személye-
sen is foglalkoztak volna 
panaszával. A főosztályveze-
tő azt írja levelébeji, hogy 
minden panaszt segítségnek 

kezett küldemények átvételi 
rendjét: gyorsabbá tették. 
Téves az Írásnak az a meg-
állapítása — írja dr. Hódi 
István —, amely szerint a 
címzett csomagját a Tisza-
pályaudvaron veheti át. 
Csak a jóval közelebb levő 
2-es postahivatalba kell ki-
mennie érte, a nagyállomás-
ra, ha véletlenül nem tar-

vesznek, és örömmel javíta- tózkodott otthon. Ha pedig 
nak szolgáltatásaikon. 

A Bartók Béla téri üveg-
boltra vonatkozó panaszokra 
a Delta Kereskedelmi Vál-
lalattól Imre István árufor-
galmi főosztályvezető és Ka-
lapis Károly beszerzési osz-
tályvezető válaszolt. Igazat 
adnak olvasóinknak, ám a 
helyzeten nem tudnak javí-
tani. Egy ember dolgozik a 
boltban, és hiába keresnek 
másikat, nem kapnak. Amíg 
nem sikerül még egy eladót 
találni, addig a Mérey ut-
cában működő üveges ktsz 
szolgáltatásait ajánlják olva-
sóink figyelmébe. 

Október 2-i számunkban 
megjelent Álljunk a sor vé-
gére című írásunkra a pos-
taigazgatóság vezetőhelyet-
tese, dr. Hódi István vála-
szolt. Azt írja, hogy az l-es 

szállítólevelet kézbesítettek 
számára, a lakásához legkö-
zelebb levő postahivatalban 
kaphatja meg a csomagot. A 
csomagokat különben azért 
viszik ki reggel, mert a cím-
zettek számára ez az idő-
pont a legelőnyösebb. Egy 
részük két-három műszak-
ban dolgozik, ahhoz alkal-
mazkodni pedig képtelenség 
lenne. 

Jói halad 
a zártkertek 

rendezése 
A zártkertek rendezésével 

foglalkozott kedden a MÉM 
miniszteri értekezlete, gmely 
megállapította, hogy a mun-
ka a megyei tanácsok vég-
rehajtó bizottságai által meg-
állapított tervek szerint, jól 
halad. A legtöbb megyében 
1972 végéig, néhány megyé-
ben pedig legkésőbb 1973-
ban befejeződik a zártkert-
rendezés, amely — mint is-
meretes — lényeges felté-
tele az 1968-ban hatályba lé-
pett földtörvény végrehajtá-
sának. Ez a törvény foko-
zott védelemben részesíti az 
állampolgárok személyi, 
zártkerti földtulajdonát, 
amelynek tulajdoni es hasz-
nálati viszonyait a végrehaj-
tás feltételeként több mint 
186 000 hektáros - területen 
(323 000 holdon) rendezik. 

Az eljárás során tisztáz-
zák a térképi, területi és tu-
lajdoni adatokat és minder-
ről folyamatosan tájékoztat-
ják az érdekelteket. Az év 
végéig 10 500 hektáron 
(175 000 holdon) készülnek el 
a zártkerti területek rende-
zésével. 

n 
„Éremzápor 

Gemencen 
Véget ért a szarvasbőgés a 

gemenci vadrezervátumban, 
ahol kimagasló eredménnyel 
fejeződött be az őszi szarvas-
vadászat. A Tolna és Bács-
Kiskun megyére kiterjedő 
gemenci vadgazdaság terü-
letén 87 érmes, köztük 20 
arany-, 34 ezüst és 33 bronz-
érmes agancsú gímszarvas-
bika került teritékre. (MTI) 

Csak egy szó ? 
Lassanként — legalábbis egyes községekben, vá-

rosokban — közhiedelemmé válik, hogy a ta-
nácstagnak „csak egy szavába kerül", és min-

dent el tud intézni, hiszen a nagyobb tanácsi önál-
lóság éppen azt jelenti, hogy a helyi kérdésekről 
helyben döntenek. 

Am ez a „csak egy szavába kerül" — figyelmen 
kívül hagyja a reális adottságokat és lehetőségeket. 
Elsősorban azt a — sokszor valóban uehezen tudo-
másul vehető — tényt, hogy a tanácsok anyagi kere-
tei végesek. Éppúgy, ahogyan országosan nem lehet 
minden tervet, elképzelést egy csapásra megvalósí-
tani — noha az ország vezetői csakúgy, mint az 
egyszerű állampolgárok, tudják, hogy az országnak 
mi mindenre volna szüksége —, a község vagy a vá-
ros vezetői, a tanács és a végrehajtó bizottság tagjai 
is fontossági sorrendben tudnak csak haladni lakó-
helyük, választóik érdekében. Ha valahol nincs elég 
orvos, s ezért zsúfolt a rendelő, sokat kell várni a 
fekvőbetegeknek — ki vonhatná kétségbe, hogy ezt 
hamarabb kell megoldani, mint valamelyik házsor 
szépítését? S ha százaknak és ezreknek okoz nem 
csupán bosszúságot, hanem állandó balesetveszélyt 
is a gödrös, hepehupás utca —» ennek kijavítása két-
ségtelenül fontosabb, mint az új házakba a villany 
bevezetése, bár senki sem tagadja, hogy arra is 
nagy szükség van. 

A választó, akinek meggyőződése, hogy a tanács-
tagnak „csak egy szavába kerül", nehezen hiszi el, 
hogy a választókörzet vagy egy utca lakóinak ösz-
szefogása, társadalmi munkfija sok esetben előbbre 
viheti az ügyet, közelebb hozhatja a megoldást, mint 
az, ha mindig mindent a „közöp spsebből" akarnak 
fedezni. S a tanácstag, aki maga is elfogadja és 
magáévá teszi ezt a felfogást, valójában nem telje-
síti azt a feladatot, amivel megbízták. S innen mér 
csak egy lépés még tovább: amikor a tanácstag — 
mert elhiszi, hogy neki valóban „csak egy szavába 
kerül" — arra is vállalkozik, hogy egy-egy család 
önös érdekeit támogassa, hogy vitákban. peres 
ügyekben, foglaljon állást tanécstagságának súlyá-
val. Márpedig nem kell külön magyarázni, hogy 
választói nem ezért adták neki a megbízatást. 

Megtörténik az is, hogy a község kasszájából 
olyan kiadásokat fedeznék, amelyek nem azonnal 
hoznak hasznot az adott helyen, hanem esetleg já-
rási vagy megyei hatásai vannak, s csak évek múl-
tán térülnek meg a község számára — de akkor an-
nál busásabban. A rövidlátó, önmagát jó tanácstag-
nak tekintő ember ilyenkor a község vagy a válasz-
tókörzet vélt érdekében igyekszik fellépni, s ezzel 
csík árt a község vagy választókörzete valódi érde-
keinek. Az igazán jó tanácstag meglátja az összefüg-
géseket, a jövő perspektíváit, s ' igyekszik megma-
gyarázni azokat választóinak ls. 

• Virkonyi Endre 

vA szettjét hanglemez 

hónapja 
Kiállítás nyílt a Kölcsey utcában 

Tegnap a Sajtóház klub- vészek is, így ezek felvéte-
jában került sor a szovjet leihez viszonylag olcsón is 
hanglemezhónap szegedi hozzájuthat az érdeklődő, 
megnyitójára. Bors Jenő, a Az orosz és szovjet muzsi-
Magyar Hanglemezgyártó ka klasszikusainak műveit 
Vállalat igazgatója köszön- először szovjet hanglemezek 
tötte a vendégeket, majd A. közvetítették hiteles elő-
Pozdnyakova, a Szovjetunió 
magyarországi kereskedelmi 
kirendeltségének munkatársa 
méltatta a szovjet lemezhó-
nap jelentőségét. 

A szovjet gyártmányú 
hanglemezek több mint két 

adásban, s e felvételekből 
Magyarországon rekord-pél-
dányszámok fogytak el. A 
lista élén Csajkovszkij b-
moll zongoraversenye áll, 
amelynek eladott lemezpél-
dányszáma messze megha-
ladja a tízezret. A szovjet 

évtizede jelentős szerepet l e m e z fo rga lma óna ndóan 
tn tonűL- ho „ — töltenek be a hazai lemez-
forgalomban, a Melódia cég-
jelzésű katalógusban olyan 
kiváíó előadóművészekkel 
találkozunk, mint Rihter.Gi-
lelsz, Dávid és Igor Ojsztrah, 
Leonyid Kogan és mások. 
De az utóbbi időben egyre 
gyakrabban játszanak szov-
jet lemezekre nyugati mű-

mi is ugyanezt kérjük az i l - számú postahivatalban csúcs-
letékeeektőL időben minden ablakot igye-

Üzenetek 
Dr. M F.-né és Tóth La-

jos (Honvéd tér 5—6): le-
velüket az ingatlankezelő 
vállalat igazgatójának to-
vábbítottuk, kérve, hogy 
vizsgálja meg az ügyet. A 
baktói lakosok vízügyben 
irt leveleit a városi tanács 

dási Vállalat igazgatójának 
.továbbítottuk. Terhes János-
né (Hattyastelep, Űjosztás) 
és Zsoldos Sándor (Bocskai 
u. 1.) panaszát á városi ta-
nács illetékes osztályvezető-
jének küldtük el. A Madách 
u. 11. számú ház lakóinak 

építési osztályának vezetöjé- levelét az I. kerületi tanácsi 
hez küldtük el. A Béke u. hivatal igazgatási osztálya 
18. számú ház lakóinak pa- vezetőjének továbbítottuk, 
nászát a Talajerőgazdálko- intézkedés végett 

Tolnai Miklós előadóestje 
Tombol a Hold címmel a O j és megragadó volt az 

magyar és a világirodalom est jól komponáltsága: Jó-
szerelmi költészetének zsef Attila műsort kezdő és 
gyöngyszemeiből, Salinger és záró sorai biztosították a 
Marshal prózájából válogat- szerkezeti és a hangulati 
ta össze Tolnai Miklós, a egységet, a zenei betétek, a 
Nemzeti Színház művésze mpndanivalók megerősítését, 
műsorát A „hálás téma" hangulati kiegészítését, 
tegnap este is sokakat von- Tolnai 
zott a November 7. Művelő-
dési Központba, valószínű-
leg senki sem bánta meg, 
hogy eljött. 

A művész értőn, finom 
eszközökkel tolmácsolta 
Adyt, József Attilát, Ladá-
nyi Mihályt éppúgy, mint 
Jevtusenko, Lorca, Neruda, 

Mikóls néhányszor 
már bizonyított Szeged kö-
zönségének. Csak elismerés-
sel szólhatunk erről a vál-
lalkozásáról is. hiszen • köz-
ismert, mennyi többletmun-
kát, időt-energiát igényel 
eey önálló est a művészek-
től. Talán ezért is vannak 

vagy Withman műveit, fel- kevesen, aikik kilépnek a 
villantva mindazt, ami a színház falai közül, hogy 
szerelemben fájdalmas és megajándékozzák közönségü-

kínt r S S U , a P c s a S < f ~ a tegnapihoz hasonló 
és remény, a visszautasítás elmennyel. 
és vágy ezer színét. S. E. 

emelkedik, az elmúlt évben 
kereken 40 ezer lemezt im-
portáltunk: a szovjet lemez 
a teljes magyar művészle-
mez-forgalomnak mintegy 20 
százaléka. A Szovjetunióban 
egyetlen vállalat, a Melódia 
foglalkozik hangfelvételek és 
lemezek készítésével, 1964-
ben alakult, évente körül-
belül 170 millió lemezt ké-
szít, gyártmányait, felvéte-
leit több mint 70 országban 
hozzák forgalomba. 

A 
A szovjet hanglemez-

hónap alkalmából Szegeden 
a Kölcsey ut9ai boltban 
nyílt kiállítás. A közel 300 
szovjet művészlemez nem-
csak a katalógusból, de a 
táldókból is könnyen átte-
kinthető. A kórusművek kö-
zül újdonságnak számít stz 
Alekszandrov-együttes több 
lemeze, érdekességnek Ko-
dály Psalmus-a a Szvesnyi-
kov-kórus magyar nyelvű 
előadásában. A szovjet le-
mezhónap alkalmából a na-
pokban várják Csajkovszkij 
Hattyúk tavának és Rimsz-
kij-Korszakov Seherezádé-
jának komplett sztereofel-
vételét. 

MÉK-Ulés 

Felvásárlás, 
értékesítés 

Nagyszerűen bizonyította a 
Csongrád megyei Mezőgaz-
dasági Termékértékesítő Szö-
vetkezeti Közös Vállalkozás 
igazgatóságának tegnapi ülé-
se is, hogy milyen közvet-
lenül érvényesül a gyakor-
lati életben a budapesti gaz-
dasági aktívaértekezlet irány-
mutatása. A MÉK negyedik 
ötéves tervének megvitatá-
sakor például a- tervezet fe-
lülvizsgálására, a fejlesztés 
pénzügyi alapjainak ismételt 
mérlegelésére, az átmenő be-
ruházások mielőbbi befejezé-
sére utasította az igazgató-
ság a hivatali vezetést. Min-
den igazgatósági tag utalt a 
reális lehetőségeken alapuló 
vállalati munka kialakítá-
sára. 

A MÉK Szőregen, a köz-
ségi tanács székházában tar-
totta meg igazgatósági ülé-
sét, ahól előterjesztették az 
1975-ig szóló felvásárlási, ér-
tékesítési, jövedelmezőségi 
tervezetet. A program sze-
rint a tavalyi 7—8 ezer va-
gonos zöldség-gyümölcs fel-
vásárlási eredményt 13,5 
ezer vagonra növelik a terv-
időszak végére. Az értékesí-
tési tevékenység is 53 száza-
lékkal lesz magasabb az él-
ni útt évinél. Néhány hozzá-
szóló azonban kifogásolta, 
hogy a zöldségfelvásárlást 
ugyan 73 százalékkal növeli 
a közös vállalkozás, de a 
megyén belüli forgalmat csu-
pán 3,1 százalékkal. Ez egy 
kissé ellentétben van a me-
gye fogyasztóközönségének 
igényével, amely a mostani 
nehézkes ellátás javulásában 
bízik. 


