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Magnóvita 

Néha a magnó is vissza-
beszél . . . Viszont Varró 
György (Tar ján 328/B) olva-
sónk arról panaszkodik, 
hogy magnója nem ha j landó 
se beszélni, se zenélni. A ta-
valy december 30-án vett 
készülék elérte a kri t ikus 
ötödik javítást, s ez a bű-
vös szám azt jelenti, hogy 
az ötödik javítás u tán a ké-
szülék tulajdonosa — 
amennyiben változatlanul 
makacskodik a masina — 
cserére jogosult. Igenám, de 
a Szegedi Elektromos Szö-
vetkezet azt áll í t ja, hogy 
ná luk egyáltalán nem szó-
fogadatlankodik a magnó, s 
ahányszor olvasónk hazavi-
szi, szépen visszakapja az 
ötödik javítási cédulát is. 
Mit lehet há t tenni? — kér-
dezi a panaszos. 

A kérdést fel tet tük Fodor 
Pálnak, a megyei tanács vb 
kereskedelmi osztálya veze-
tőhelyettesének. Olvasónk-
nak a következőt tanácsol-
j a : miután a szerviz nem 
vállal ja el a javítást, olva-
sónk vigye vissza a boltba 
a magnetofont, ahol vásá-
rolta, és ké r j e a bolttól a ja-
víttatást. Tekintve, hogy pár 
napon belül le jár a garan-
ciális idő, későbbi viták el-
kerülésére kér jen dá tummal 
ellátott átvételi elismer-
vényt. Amikor átveszi ma jd 
a megjavítot t magnót, ott a 
helyszínen próbál ja ki, s ha 
ügy talál ja , hogy a készü-
lék ismét nem megfelelő, hi-
bás, ké r j e azonnal, hogy a 
bolt kü ld je el a Kereskedel-
mi Minőségvizsgáló Intézet-
hez. Egyébként, ahogy le-
velében felveti, hogy esetleg 
sa já t maga elküldi a KER-
Ml-hez, az nem járható út, 
mer t kizárólag a kereskede-
lem által küldött á ruka t 
vizsgálja az intézet. 

A héten két levél is foglalkozik az idősekkel, köztük 
az egyik egy nagyon kedves, humoros levél. Arról szól, 
hogy milyen örömet szerzett a színház a nyugdijasoknak 
azzal, hogy a premier előtti főpróbára kedvezményes szín-
házi bérletet adott ki. Kovács Sándor (Pacsirta utca 12.) 
arról ír, hogy m á r a főpróba után szeretett volna mind-
egyik szereplőnek köszönetet mondani, hogy Huszka Jenő 
kedves, régi operet t jének előadását meghallgathatták. Alig-
ha akad hálásabb közönsége ennek a darabnak, mint ép-
pen a korosabb generáció, akikben kedves emlékeket éb-
reszt ez a darab. De bizonyára a színészeknek az is nagy 
öröm és felvillanyozza munká juka t , hogy m á r a főpróbán 
hálás közönséget tudhatnak a nézőtéren. Kovács Sándor a 
nyugdíjasoknak azt a kérését továbbít ja , hogy nem le-
hetne-e nyáron, m a j d a szabadtéri játékok idején is a 
főpróbákra ilyen kedvezményes nyugdíjas bérletet kiadni. 
Mi csak annyit tehetünk hozzá, hogy bizonyára nem lesz 
ennek különösebb akadálya. 

A másik levél már kissé szomorú gondokról szól. Azt 
í r j ák le az ö tha lom utca 22'A számú ház lakói, hogy N. 
Etelka idős lakótársuk állandó segítségükre szorul, s ők 
megteszik, mint jószomszódok, ami csak tőlük telik. És 
megteszi a tanács is: miután betegsége miat t munkakép-
telen, de semmilyen nyugdí ja nincs, szociális gondozás-
ként havonta 400 forintot kap, ami nagy segítség számá-
ra. Amilyen emberséges a hivatal, annyi ra embertelen a 
háztulajdonos. Még 1969-ben a tetőre hullott hó megcsú-
szott, és ledöntötte az N. Etelka által bérelt lakáshoz 
tartozó kéményt. Azóta ismét itt a tél és még eddig csak 
határozatok és fellebbezések vannak, a tanács ugyanis kö-
telezte a háztulajdonost , hogy csináltassa meg a kéményt, 
aki viszont ez idáig még csak fellebbezett. Vajon nem 
lehet-e érvényt szerezni a tanácsi ha tározatnak? — kér -
dezik a lakók és kérdezzük mi is. 

Görbe bögre 
Ismerik bizonyára a nyelv-

törő gyermekmondókát : sár-
ga bögre, görbe bögre . . . 
Most aztán gyakorolhatja, 
aki betér az Anna-kút mel-
letti vasáruboltba. Ott 
ugyanis csaknem minden zo-
máncos edény, amit leemel-
nek a polcról, máris olyan 
ütött-kopott, aká rha évek 
óta azt használnák. ízlése-
sek, jó fo rmá júak az ú j fő-
zőedények, de legtöbbje 

m á r a boltban pattogzó zo-
máncú, ütött-kopott. Ami az 
egészben a legérdekesebb, 
az ára egyáltalán nem tük-
rözi ezt az ütött-kopottsá-
got, ugyanis az első osztá-
lyú árból csodálatos módon 
egy fil lér sem kopott le! 
Talán megnézhetné a keres 
kedelmi osztály felügyelője, 
hogy jogos-e ezeket a hibás 
á ruka t tel jes áron árusíta-
ni. 

Agy matrac nélkül 
Egy hatgyermekes édes-

anya, Szalma Is tvánné 
(Brüsszeli krt . 30.) pana-
szolja, hogy augusztusban 
született legkisebb lányuk-
nak vettek egy agyat, vi-
szont azóta sem kaptak még 
bele matracot. Ugyanis 
nagyméretű gyerekágyba 

Szegeden nem lehet mat ra -
cot kapni. A kislány már 
négyhónapos, de a gyerek-
ágyba még mindig nem tud-
ják beletenni. Vajon miért 
hoznak forgalomba gyerek-
ágyat mat rac nélkül? Tud-
nának-e e r re válaszolni a 
kereskedők? 

Üzenetek 
Sz. Irén (Tisza L. utca 

46.): a kézbesítő postásra vo-
natkozó panaszát. kér jük, 
í r j a meg a postahivatalnak. 
Kertes Antal (Odessza krt .) : 
a postai díjszabás országo-
san egységes, ebbe beleszól-
ni, vagy azon változtatni le-
hetetlen. Lengyel József 
(Csorvás, Tanya 33.): nem 
tudunk olyan kertészről, aki 
ezüstfenyőket nevel, viszont 
a piacon vagy például a mi-
nap, a Széchenyi téri város-

Szemüveg — lencse nélkül 
Először a telefonhoz nyúl- Bartók Béla utca 4.) olva-

tunk, amikor elolvastuk Vé- sónk panaszát, aztán még-
kes Sándorné (Balástya, s e m h í v t u k í e l a z O F O " 

TÉRT-ot, mondván, úgyis 
csak magyarázatot kapha-
tunk. De egyáltalán, hogy 
lehet azt megmagyarázni, 
hogy az október 15-én be-
adott szemüvegrendelésre 
még mindig nem készült el 
a szemüveg? Mert azt még 
csak megért jük, ha né-
hány hétig hiányzik esetleg 
valami különleges lencse, 
no, de ennyi ideig! S ugyan-
akkor a várakozó beteg any-
nyira rosszul lát szemüveg 
nélkül, hogy szinte mozdulni 

ellátó szövetkezetnél árul tak 
gyökeres, cserepes ezüstfe-
nyőt. Juhász Mihály (Kiste-
lek, Kossuth u. 69.): pana-
szát azonnal be kellett vol-
na írnia a bolt panaszköny-
vébe. Így, utólag, már nem 
tudunk el járni ügyében. Dr. 
Szűcs Mihály (Kárász u. 
15.): azt az ingatlankezelő 
ál lapí t ja meg, hogy a hátsó 
lépcső gondozása, illetve ki-
világítása feladata-e a vál-
la la tnak vagy nem. 

A sugárzás 
és a balesetek 

Magyar kutatók is részt 
vesznek annak a vizsgálatá-
ban, hogyan ha tnak az em-
beri szervezetre a különböző 
természeti jelenségek, az idő-
járás, az elektromágneses su-
gárzás, a Nap részecskesu-
gárzása, a környező levegő 
iontar ta lma stb. Dr. ö r m é -
nyi Imre, a kérdés hazai ku-
tatója nemrégiben ismertet te 
azokat az összefüggéseket, 
amelyeket a természeti té-
nyezők és a közlekedési bal-
esetek között talált. Több 
mint másfél százezer baleset 
feldolgozásával szerzett ada-
taiból igen széles körű kö-
vetkeztetéseket vont le. 

Az alapvető megállapítás, 
hogy ezek a tényezők együt-
tesen befolyásolják a szerve-
zet reakcióit. Például a 3 
Herzes — 110 000 kilométe-
res — elektromágneses su-
gárzás is, amelyet jelenleg 
ebben a vonatkozásban egye-
dül a magyar kutató tanul -
mányoz, csak akkor érvénye-
síti hatását, ha a többi té-
nyező vagy azok valamelyi-
ke nem ellensúlyozza azt. De 
akkor 65—67 százalékos 
egyezés található a sugárzás 
erősségének és a közlekedési 
balesetek számának növeke-
dése, illetve csökkentése kö-
zött. E káros ha t á s ellen né-
mi védelmet nyú j tha t az 
elektromos árnyékolás. Egy-
szerű dróthálóval 35, vasbe-
tonnal 60—70, „fémházzal" 
90 százalékban lehet csök-
kenteni a sugárzás hatását . 

Érdekes az is, hogy ha-
zánkban a lakosság többsége 
a meleg f ront ra érzékeny, 
szöges ellentétben például az 
angolokkal és a franciákkal . 

A fronthatáshoz hasonló 
következményeket idézhet elő 
az is, ha a napkitörésből 
származó elektromágneses 
sugárzás — a 3 Herzes su-
gárzás is — a negatív ionok-
ban gazdag sarkvidéki leve-
gő ura lma alatt érkezik le a 
Földre. (MTI) 

Karácsonyfadíszek 
Kedves szokása a város-

nak (vagy csak a piac 
kényszere?!), hogy ilyen-
kor, ünnepek előtt meg-
szépíti önmagát. Állandó 
díszei mellé, a neonok és 
plakátok mellé teszi a bő-
ség kosarát, á rukkal és íz-
léssel rendezi be k i raka-
tait, különleges a jándéko-
kat ajánl . Szinte a város is 
egy karácsonyfa lesz, tele 
szebbnél szebb díszekkel, 
csillogással, fenyőillattal. 
(Az a jó, ha ezeket a ki-
rakatokat naponta k i -
árulnák, és az lenne még 
jobb, ha másnapra ú j 
köntösben ismét tele lenné-
nek.) 

Erre a kedvesen ünnep 
előtti város-karácsonyfára 
felkerül t ám egy-két torz 
dísz is, a csillogás már 
néha bánt, az ízléstelenség 
pofon ü t és a fenyöillut 
szaggá változik. Mert a 
kirakatok köré font fenyő-
ágsujtások közé belopja 
magát (1?) egy-két giccstü-
nemény is. Ügy látszik, er-
re minden ünnep jó alka-
lom. 

A városkarácsonyfa Ká-
rász utcai ágán van két kü-
lönlegesen szép „kará-
csonyfadísz" — az Ajándék-
bolt árukészletének egy ré-
sze és a virágüzlet k i raka-
ta. 

Az a jándékbol t k i rakatá-
ból hónapok óta a Dankó 
Pista-szobor bronzporral 
be fú j t a lumínium dombor-
műszörnye húzza el nó-
tánkat , egész együttes élén. 
Zenekarában ott van Don 
Quijote és Sanco, a csics-
kása, Verdi és Mária a kis-
jézussal, a mindenkori ki-
rály valahonnan koppin-

tot t fejecskéje, legősibb 
ősünk, egy facsonkon him-
bálózva, es cigaret tánk ha-
mu jának felkínálkozó nő. 
S mindehhez szarvasbőgés, 
őzlábszag — a vadászati 
világkiállí tás vedlései. 
Húzzák a giccsek h imnu-
szát, a betlehemes nótákat 
a dombormű-Dankó zene-
karában . Es belopják ma-
gukat a gyanútlan, az íz-
lés nem is oly könnyű 
ábécéjét még csak tanulga-
tó vevők a jándéka i közé. 
Mert a maszek „szobrá-
szok", akiktől a bolt ren-
deli „alkotásaik" százait, 
t ud j ák ám a vásárlók gyen-
géit. Az a baj , hogy a 
megrendelőkét is. 

Varázslatos a másik ka-
rácsonyfadísz is — a vi-
rágüzlet kirakata. Fehérre 
meszelt lécek ki tár t abla-
kéból a téli falu idilli lát-
ványa köszönti a kará-
csonyra készülőket. Vala-
mi régi képeslap ihlette 
meg alkotójának színes 
fantáziá já t , s egész kis fa-
lut csempészett a virágüz-
let pul t ja ira . De ez a tá j , 
ez az ötlet se nem naiv, se 
nem mesés, se nem reális 
—• ez giccs, mégpedig ha-
misítatlan, leplezetlen, el-
képesztő. A tüllfüggöny se 
nem ápol se nem takar, 
hanem zászlóként hirdet i : 
én vagyok Szegeden a leg-
nagyobb giccs! 

Felkerült közös nagy ka-
rácsonyfánkra sok kelle-
mes meglepetés, újszerű 
a jándék, de a díszek mel-
lé kaptunk néhány pofont 
ls. De nem veszekszünk, 
hiszen a karácsony a sze-
retet ünnepe. 

Tandi Lajos 

Szünidei program 
az Uttöröházban 

_ _ _ » sem tud. 

irdemes hizlalni 

A szünidő pihenésre, k i -
kapcsolódásra, erőgyűjtésre 
való. A jól végzett munka 
után ki-ki hódolhat hobbi já-
nak, előveheti kedvenc játé-
kait. k ipróbálhat ja a kará-
csonyi a jándékokat . 

Szünidőben sem rossz 
módszer azonban az idő be-
osztása, a szórakozások meg-
tervezése, megszervezése. 
Akinek nincs, vagy kevés az 
ötlete, ellátogathat az Üttö-
rőházba, a szünidői prog-
ramból biztosan talál ked-
vére valót. Tollaslabdázni 
például úgysem lehet ot t-
hon, i t t pedig december 
29-én bajnokság indul. Az 
eredményhirdetés j anuár 
4-én lesz. Egyéb sportágak 
kedvelőinek is a lkalmuk lesz 
összemérni tudásukat , ügyes-
ségüke t Asztalitenisz- és 

sakkverseny is szerepel a 
programban, a vívók pedig 
a hódmezővásárhelyi gyere-
kekkel, az ottani úttörőház 
szakkörével mérkőznek. A 
gombfoci szerelmesei — ter-
mészetesen a magukkal ho-
zott „csapatokkal" — decem-
ber 30-án kapnak helyet a 
házban. 

Az úttörőházi fenyőfaün-
nepet 23-án, csütörtök dél-
után rendezik meg. A sze-
rencsés meghívottak szép 
műsort lá thatnak. 28-an az 
úttörők táncos összejövete-
len köszöntik az ú j eszten-
d ő t . A szakkörök a s z ü n i d ő -
ben is meg ta r t j ák foglalko-
zásaikat, kétszer lesz f i lmve-
títés. Végül j anuár 6-én az 
úttörők is, kisdobosok is vi-
dám műsoros délutánon bú-
csúzhatnak a szünidei szép 
napoktól. 

Téli 
tárolás 

A Zöldség-Gyömölca 
Kereskedelmi Egyesülés tag-
vállalatai befejezték a téli 
tárolást : jelenleg 12 800 va-
gon burgonyát, 2000 vagon 
vöröshagymát és fokhagymát, 
4000 vagon zöldségfélét, va-
lamint 3800 vagon téli a l-
mát, vagyis összesen 22 600 
vagon áru t raktároznak. 

A szabadpiaci zöldség-
gyümölcs és burgonyaforga-
lom mellett a Belkereske-
delmi Minisztérium ugyanis 
december 3 l - r e összesen 
20 188 vagon áru tárolását 
irányozta elő a lakosság téli 
és koratavaszi el látásának 
biztosítására, s ebből min t -
egy 6300 vagonnyit szán a 
főváros lakosságának. (MTI) 

Az Országos Anyag- és 
Árhivatal elnöke, valamin* 
a mezőgazdasági és élelme-
zésügyi miniszter együttes 
utasítása értelmében a hí-
zott sertés rögzített hatóság' 
á r a az alábbiak szerint m ó -
dosuk-

Fehér hússertés és hús jel-
legű sertés 95—115 kg közöt-
ti súlyban kilónként 23 fo-
rint, 115 kg felett 22 for in t ; 
zsírsertés 130 kg feletti súly-
ban 22 for int : tenyésztésbe 
foeott sertés 170 kg felett 
21.50 for int k i logrammon-
ként. 

Az állatokat az átvételkor 
mér t brut tó súly a lap ján so-
rol ják a fenti súlycsoportok-
ba : a vételár elszámolása 
pedig nettó súly a lap ján tör-
ténik. 

Ez az utasí tás az 1972. évi 
teljesítésre kötött szerződés 
a lapján átadott hizott serté-
sekre vonatkozik. A koráb-
ban megkötött szerződéseket 
a felek kölcsönös megálla-
podással ennek az utasítás-
nak megfelelően módosíthat-
ják . 

Er tes í f iük kedves v r \ r > t -
GFINKF.T. h o e y a ,FODRÁSZ 
VAT.T A ' .AT és a 
FODRÁSZ SZMVTVTKEZET a 

FODRÁSZ-
ÜZLETEKET 

d e c e m b e r 24-én és 31-én 

este 6 órakor 
zárja be 

Vállalat 

bérbe venne 

iroda céljára 

alkalmas, 
k é t - h á r o m helyiségből álló 
l akrész t a Be lvá rosban vagy 
Rókuson . A j á n l a t o k a t : Pos -
t a f i ók 529-re k é r ü n k . 

Az előzőekhez hasonló rendszerben 
(vállalati költségen) 

tehergép!ármű - vezetői tan(ofyamot 
és legalább kétéves gyakorlattal rendelkező 
tehergépjármű-vezetőknek 

autóbuszvezetői tanfolyamot 
szervezünk Szegeden 

A tanfolyam idejére fizetést btztosftunk. 
Kezdőknek személy, és tehergépjármű-vezetői 
engedély megszerzését teszük lehetővé. 

Jelentkezés: 

VOLÁN 10. sz. VAL LALAT 
SZEGED, Bakay N. u. 48.. I. em. 17.; 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Lenin u. 33., 

SZENTES, MAKÓ. CSONGRÁD főnökségen, 
valamint KISTELEK kirendeltségen. 

XS 370 065 

fl tűzoltóság felhívása 
Az ünnepek alat t gyakrab-

ban keletkezik tűz a lakások-
ban. Különösen vonatkozik 
ez a karácsony és ú jév kö-
zötti időszakra. Az elmúlt 
évben is számos lakástüzet 
okozott a fenyőfán szabály-
talanul elhelyezett csillag-
szóró, gyertya. A tűzerede-
tek megelőzése érdekében a 
tűzoltóság ar ra figyelmezteti 
a lakossagot, hogy a fenyő-
fát eldőlés ellen jól rögzít-
sék. A feldíszített fenyőfát 
ne tegyék közel a függöny-
höz, vagy más könnyen gyul-
ladó anyaghoz, berendezés-
hez. A csillagszórókat gyer-
tyákat úgy helyezzék el a 
fenyőfán, hogy a széthulló 
szikrák a gyertya lángja 
közvetlenül ne érintkezzen a 
fenyőfával és a díszítő 
anyagokkal. A gyertya és a 
csillagszóró gyúj tását ne 
bízzuk kisgyermekekre, és 
gondoskodjanak szülői fel-

ügyeletről. Az elektromos iz-
zók szerelésénél ügyeljenek 
arra, hogy a vezeték szigete-
lése ne sérül jön meg, az izzó 
foglalatai is szigeteltek le-
gyenek. Csak szabványosan 
szerelt és szigetelt vezetékű 
díszvilágítást biztosító be-
rendezéssel lehet megelőzni 
a tüzet. 

A tűzoltóság a r ra is fel-
hívja a figyelmet, hogy a 
tüzelőberendezések használa-
tánál is tar tsák be a fűtéssel 
kapcsolatos tűzrendészeti 
szabályokat, különösen a 
hősugárzás körzetéből távo-
lítsák el az éghető anyago-
kat, s a tüzelőberendezések 
felügyeletét se bízzák kis-
gyermekekre. Még egy jó-
tanács: amikor a hősugár-
zóra, vasalóra és egyéb 
elektromos háztartási gép és 
berendezés üzemeltetésére 
nincsen szükség, kapcsolják 
ki. 

M 


