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Tegnap délelőtt Szegeden, 
a megyei tanács székházá-
ban, a Semmelweis-évfor-
duló alkalmából rendezett 
ünnepségen adta át dr. Bozó 
Sándor, a Csongrád megyei 
Tanács végrehajtó bizottsá-
gának titkára, az Egészség-
ügy Kiváló Dolgozója mi-
niszteri kitüntetéseket. E ki-
tüntetésben részesültek: Ze-
íena Ferencné asszisztens 
(Szeged), Keller Józsefné 
asszisztens (Szeged), dr. 
Morvay Józsefné gyógyszer-
tárvezető (Szeged), dr. Ma-
gossy Sándorné gyógyszer-
tárvezető (Szőreg), dr. Koszó 
Pál felülvizsgáló főorvos 
(Hódmezővásárhely), Kotro-
czó Józsefné műtősnő (Hód-
mezővásárhely), Kovács Ká-
rolyné körzeti ápolónő (Hód-
mezővásárhely), Zana Bélá-
né gyermekápolónő (Hód-
mezővásárhely), Szilágyi 
Károlyné városi vezető vé-
dőnő (Hódmezővásárhely), 
Lencse Imréné takarítónő 
(Hódmezővásárhely), vala-
mint Takács Istvánné ma-
kói járási vezető védőnő. 

Az évforduló alkalmából 
többen miniszteri, illetve 
megyei főorvosi dicséretben 
részesültek. 

Július elsejétől — mint ar_ 
ról 25-i számunkban is be-
számoltunk — Szegeden le-
zárják a Kossuth Lajos su-
gárút két körút közötti sza-
kaszát a sugárúti villamos-
vágány-építés. valamint az 
Anna-kúti csomópont átépí-
tése miatt. A forgalmat — a 
három hónapig tartó építke-
zés időtartamára — a Szent 
Mihály, Imre és Szappanos 
utcára, valamint a Madách 
utcára terelik. Az Anna_kút_ 
nál mindig lesz egy szabad 
forgalmi sáv a Lenin körúti 
— a Dugonics tér felé haladó 
— forgalom lebonyolítására. 
Visszafelé a Lenin körút— 
Kiss Ernő utca—Bajcsy-Zsi-
linszky utca—Lenin körút 
vonalon lehet közlekedni. 

Lezárják még — a jogi 
kar előtti kitérőépítés befe-
jező munkái miatt — a Köl-
csey utcának az egyetem 
előtti rövid szakaszát is. 

Az útlezárások miatt meg-
változik a helyj és helyközi 
buszjáratok forgalma. A he-
lyi járatok vonalainak mó-
dosításáról 25_i számunkban 

beszámoltunk. Az akkor le-
írtakhoz képest most annyi a 
változás, hogy a 76_os mi-
hályteleki busznak nem a 
Bartók Béla téren, hanem a 
Mikszáth Kálmán utca külső 
végében lesz a végállomá-
sa, ahol a 73-as tápéi is 
megáll majd. 

A helyközi autóbuszjáratok 
közlekedése a következőkép-
pen módosul: a Szeged ésf 
Röszke között járó busz Du-
gonics téri megállóját áthe-
lyezik a Nagykörút és a Tol_ 
buhin sugárút sarkára; oda, 
ahol a 11-es busz is megáll. 
Ez mindkét irányra érvé-
nyes. Megszüntetik az algyői 
és hódmezővásárhelyi jára-
tok MÁV-igazgatóság és 
Radnóti gimnázium előtti 
megállóját. Az Algyőre, il-
letve Hódmezővásárhelyre 
induló buszok a Nagykörúton 
és a József Attila sugárúton 
haladva, a XI. kerületi hiva-
tal előtt, a Postás-mozinál 
állnak meg, visszafelé pe-
dig a Nagykörúton, a Fel-
szabadulás Tsz irodája előtt. 

F o r o g h a t ! 

S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e 

Tegnap, szombaton délelőtt szerelték föl az újjáépített do-
rozsmai szélmalomra a vitorlát. Hamarosan foroghat is, a 
jövő hét végén őrlési próbát tartanak az új malomban. A 

hónap közepétől a turisták is látogathatják. 

Súlyos bányaszerencsétlenség 
Lengyelországban 

A Lengyel Egyesült Mun-
káspárt Politikai Bizottsága 
és a Lengyel Népköztársaság 
Minisztertanácsának elnök-
sége mély fájdalommal köz-
li, hogy 1974. június 28-án 
Czechowice Dziedziceben 
(Katowicéi vajdaság), a „Si-
lesia" szénbányában tra-
gikus következményekkel 
járó bányalégrobbanás tör-
tént. A robbanás hatósuga-
rában 61 bányász tartózko-
dott, közülük 32 életét vesz-
tette. A haladéktalanul meg-
indult mentőakció eredme-
ayekeppen sikerült megmen-

teni 29 bányászt. Kórházba 
szállították őket, és ott meg-
kapták a szükséges segítsé-
get. Életük nincs veszélyben. 

A robbanás okainak és 
körülményeinek alapos ki-
vizsgálására szakértőkből 
álló bizottság érkezett a bá-
nyába. A katasztrófa áldoza-
tainak hozzátartozóit együtt-
érzéssel és gondoskodással 
veszik körül. A katasztrófa 
színhelyére érkezett Edward 
Gierek. a LEMP KB első 
titkára, valamint a párt és 
a kormány több, mas képvi-

sel t je ts. 

Erdősítés 
Tizenegyezer hektár, kor-

szerűen telepített és kezelt 
öntözött erdőterülete van a 
Hangságban a Kisalföldi 
Állami Erdő- és Fafeldolgo-
zó Vállalatnak. Ebből 7500 
hektárt gyorsan növő nyár-
fafélékkel telepítettek be. 

A korszerűen művelt er-
dőkben eddig már 35 kilo-
méter hosszúságban építet-
tek ki kavicsos utakat, és a 
Kisalföldi Állami Erdő- és 
Fafeldolgozó Vállalat újabb 
telepítéseket készít elő. A 
termelőszövetkezetektől át-
veszik a sovány kaszálókat 
és nádasokat. Az első 500 
hektáron még az idén meg-
kezdik a talajelőkészítést az 
erdősítésre. 

Ilgyek és emberek 
Sokszor úgy érzem, nem 

valami találékony a nyel-
vünk. Akkor is például, ha 
ügyfélnek titulálnak. Ilyen-
kor egy papírlappal tudom 
magam összehasonlítani. Egy 
hivatalos papírral, az ügy-
irattal. Az ügyirathoz aztán 
már jól illik az ügyfél ki-
fejezés. No, de tudunk-e 
jobb — főleg pontosabb és 
nem terjedelmesebb szót — 
effajta dolgainkhoz? Az 
vessen követ, aki találéko-
nyabb. Nem hiszem, hogy 
valaki is elmorfondírozik e 
szójátékon, amikor sietve be-
nyit a Széchenyi tér 11. szám 
alá az ügyfélszolgálati iro-
dába. Különösen, ha rohan, 
és örül, hogy hamar elintéz-
heti, amit akar. 

TIPIKUS 
ESET 

A ta-
pasztala-

ti gyűj-
tést az 

iroda reggeli nyitásával egy-
időben kezdtem. Szokványos 
hétköznap volt. A tágas, fa-
burkolattal bélelt helyiséget 
hamar benépesítették az em-
berek. Külsőségében egy uta-
zási irodához hasonlít. Szól-
nak a telefonok, kérdeznek 
és válaszolnak, kérnek ér 
mennek. 

Sinkovics Lajos tejjegyet 
íratott ki. Sofőr, és ilyenkor 
ér rá. Tőle az iránt érdek-
lődtem, megfelelőnek tart-
ja-e a nyitvatartási rendet? 

— Nekem mindegy, valaki 
csak ráér ilyenkor a család-
ból — válaszolta, miközben 
az órájára pillantott. 

Egy idős asszony többször 
is elmesélte, hogy miért jött. 
Azt meg nem győzte hang-
súlyozni, nehogy a nevét le-
írjam. 

— Nem akarok én a szom-
széddal még jobban össze-
veszni — mondta. 

Huncutul elmosolyodott, 
és félhangosan egy kicsit 
magának mormolta. 

— Idősebb nálam, és még-
is fel tud menni a padlásra. 

Tipikus birtokháborítási 
eset, amit elmesélt. Hogy a 
bíróságra kerül az ügy? A 
nénike maga van a legjob-
ban ellene a pörösködésnek. 
A megoldást szeretné, és fel-
világosításért jött. 

IGAZOLÁS — 
MÁSODÁLLÁS 

Egy ki-
csit vár-
ni kell 
— szól-

tak ki az üvegablak mögül. 
A röpke várakozási idő 

alatt megtudtam, miért ke-

reste fel az irodát Keresztes 
Árpádné. 

— A csatornaépítéshez 
kértük az útfelbontást, és 
meg is kaptuk az engedélyt. 
Egy bizonyos összeget kellett 
befizetni, de csekk nem volt 
a borítékban. Ezért jöttem 
be. 

E közben utána néztek a 
befizetési eljárásnak. Né-
hány percen belül minden 
el volt intézve. 

Egy másik ablaktól lépett 
el Vincze Mihály. Parketta-
csiszolást végez másodállás-
ban. Most közületi munkát 
vállalt, s ezért igazolást kér-
nek tőle, van-e adóhátralé-
ka. Hamar megkapta — így 
rendezett a dolog. 

A DÉLÉP személyzetise, 
dr. Kövér Béla a vállalat el-
halt dolgozójának ügyét jött 
intézni. 

— Gondolom, munkaköre 
miatt, korábban is gyakran 
felkereste a tanácsot. 

— Igen, sűrűn — mondta, 
és kérdőn rám nézett. 

— Mit jelent ez az iroda, 
az ügyintézésben? 

— Az elintézési idő sokkal 
rövidebb lett, és nem kell 
keresgélni az osztályok kö-
zött minden egy helyen van. 

H é t f ő t ő l 

Munkaidő-csökkentés 
a kereskedelemben 

Kormányhatározat szól ar_ 
ról, hogy a kereskedelmi vál_ 
lalatok. ÁFÉSZ-ek, és a 
vendéglátás dolgozói részére 
is biztosítani kell a 44 órás 
munkahetet július 1-től 
kezdve. Hétfőtől tehát élet-
be lép a kereskedelmi dol-
gozók munkaidő-csökkentése. 
Az országban 35 ezer üzlet, 
bolt több mint 140 ezer dol-
gozóját érinti ez a kedvez-
mény. Csongrád megyében 
1805 üzlet 8 ezer dolgozója 
részesül munkaidő-csökken-
tésben. Dr. Csada László, a 
Csongrád megyei Tanács ke-
reskedelmi osztályának ve-
zetőhelyettese arról tájékoz-
tatott, hogy Szegeden, a sze-
gedi járásban és megyeszer-
te már hónapokkal ezelőtt 
megkezdődött az előkészítés 
a munkaidő csökkentésére. 

A vállalatok, ÁFÉSZ-ek a 
körülményeiknek megfelelő-
en dolgoztak ki tervet a 
munkaidő-csökkentés zavar-
talan végrehajtására. Az elő-
készítő munkát a vásárlók 
érdekeit figyelembe véve 
végezték, ami többek között 
azt eredményezte, hogy a 
kieső munkaidő csak kivéte-
les esetben és körültekintő 
megfontolás után vezethet a 
bolti nyitvatartási idő szűkí-

4-tesere. Csongrád megyében 

a sajátos körülményeket f i-
gyelembe véve, 125 kis bolt-
ban nem tudják másképpen 
megoldani a munkaidő-csök-
kentést, csak úgy, ha az üz-
letet bezárják. Másrészt; 
több mint 250 ú j kereskedel-
mi dolgozó áll a pultok mö-
gé, hogy ne legyen fennaka-
dás, amíg társaik pihenő-
napjukat töltik. A z előké-
szítő munka során vala-
mennyi érdekelt vállalat, 
ÁFÉSZ és felügyeleti szerve-
ik nagy figyelmet fordítot-
tak arra, hogy a nagykeres-
kedelem, vagy az ipar ré-
széről közvetlenül a boltok-
ba történő szállítások össz-
hangban legyenek az üzletek 
ú j munkarendjével. Messze-
menően gondoskodtak arról 
is. hogy a z élelmiszer-kiske-
reskedelemben az árurende-
lés egyenletes legyen minden, 
hónapban. A boltok új mun-
karendje nem sérthet sehol 
sem vásárlói érdeket, nem 
rosszabbodhatnak a vásárlá-
si körülmények, sőt azt ja-
vítani kell körültekintőbb 
munkaszervezéssel. Ennek 
megfelelően a jelenleg vasár-
nap zárva tartó általános 
élelmiszer, és zöldség-gyü-
mölcs boltok számát nem 
szabad bővíteni. 

A z előkészítő munka során 
valamennyi erdekeit valla-

lat és szövetkezet arra töre-
kedett, hogy ahol mód van, 
kéthetenként biztosítsanak 
egy többlet szabadnapot. A 
bolti kiskereskedelemben 
azonban — és még inkább a 
vendéglátásban — a szak-
ma jellege miatt viszonylag 
kevés üzletben dolgozó ré-
szére tudnak szabad szom-
batot biztosítani. A boltok 
egy részénél sikerül a több-
let szabadidőt a heti pihenő-
naphoz kapcsolni. 

A kereskedelmi dolgozók 
részére feltétlenül nagy 
könnyebbség munkaidejük 
heti négy órával való rövi-
dítése. Az üzlethálózatban 
foglalkoztatottak többsége, 
mintegy 92—93 százaléka 
kéthetenként szabadnapot 
kap, míg más dolgozók több-
let szabad idejüket éves sza-
badságukhoz kapcsolva kap-
ják meg. 

A munkaidő-csökkentés 
zavartalan végrehajtásának 
egyik lényeges feltétele a 
kereskedelemben, hogy mind-
azokban az üzletekben, ahol 
a munkarend, esetleg a nyit-
vatartási idő a legkisebb 
mértékben is módosul, ar -
ról megfelelő módon és for-
mában értesíteni kell a vá-
sárlókat. 

L. E t 

TIZENNÉGY-
EZER EMBER 

Az iro-
da veze-

tője Csej-
tei Ist-

vánné, a rövid, háromhóna-
pos tevékenységet számokkal 
jelzi. Április, a megnyitás 
óta 14 ezer szegedi kereste 
fel ezt a helyiséget. És még 
néhány szám: 6 ezer ügy-
iratot helyben elintéztek — 
nem kellett továbbítani a 
városi tanács illetékes osz-
tályaihoz. Kiadtak 1321 mun-
kakönyvet, és 1200 tejjegyet. 

Nézem a prospektust, 
amely feltünteti, miért és 
hogyan fogadnak, és milyen 
felvilágosítást tudnak nyúj-
tani az itt dolgozók. A fel-
sorolás hosszas lenne. Csak 
a gyűjtőnevekkel címkézném 
munkájukat: adó-, műszaki 
és igazgatási ügyekben kap-
nak tanácsot vagy gyors 
ügyintézést a szegediek. 

Jelenleg heten dolgoznak 
a kis ablakok mögött. A ta-
nácsi apparátus legkülönbö-
zőbb területeiről kerültek 
ide. Minden témának meg-
van a szakértője és felelőse. 

Nem könnyű emberekkel 
bánni. Sokféleképp lehet 
kérdezni és válaszolni is. Az 
iroda rövid működéséhez a 
legjobb ajánlólevél a ven-
dégkönyvbe bejegyzett véle-
mények. Íme: 

„Rendkívüli örömömre 
szolgál, hogy már másodíz-
ben minden körülményeske-
dés nélkül az ügyemet pil-
lanatok alatt elintézték, és 
olyan légkörben, hogy az 
ember szívesen jön ide dol-
gait intézni. Körülbelül 
ilyennek képzeltem a szocia-
lista ügyintézést. K. L." 

„Az intézmény létrehozása 
a felek messzemenő kényel-
mét szolgálja. Z. R." 

„Köszönöm a gyors ügyin-
tézést. U. L." 

Halasz Miklós 

Egészség-
ügyi 
dolgozók 
kitüntetése 

Holnaptól: 

Forgalomkorlátozások 
a Belvárosban 


