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Nonszensz 
Z1 két hónappal ezelőtt Szegeden vásárolt egy 50 ezer 

• forintos világmárkájú mosógépet részletre. Ami-
kor a garanciális szerelő a lakásán bekötötte, felhívta a 
figyelmét, hogy jól őrizze meg a garancialevelet, mert ha 
bármilyen meghibásodás történik, akkor azt a rajta 
szereplő budapesti telefonszámon kell bejelentenie. Z.-t 
ez nem zavarta - amíg a világszínvonalú mosógépe el 
nem romlott. Kiderült, hogy a szegedi szerviz, nem vállal-
hatja a garanciális javítási addig, amíg azon a bizonyos 
számon be nem jelenti a hibát. Z. erre azt találta mondta 
az ügyintézőnek: ha úgyis napi kapcsolatban áll a 
megbízójukkal, akkor írja fel a nevét és a címét, s ha be-
szél velük, akkor diktálja be nekik. Azt nem lehet, szólt a 
kategorikus elutasítás. Röpke három napig tartott, mire 
Z-nek sikerült beszélnie a budapesti központtal. Bemond-
ta az adatait, a hibát, majd finoman azt is megkérdezte: 
nem lehetne a komplikált ügyintézést egyszerűsíteni? A 
válasz: nem, mert a külföldi cég ragaszkodik hozzá, hogy 
a garancialevélen budapesti székhelyű pecsét legyen. Ki-
derült továbbá, hogy az egész országból arra a telefonra 
futnak be a hibabejelentések, és a központ naponta 
visszatelefonál a garanciális javítást végző vidéki szervi-
zeknek, s közli velük a címet, ahová ki kell szállniuk. 

Agyrém! A biztonság kedvéért drága nyugati teméket 
vásárolunk, s ha elromlik, kálváriát kell járnunk a meg-
javíttatásáért. Nem a vevőre tartozik, hogy egy világcég 
hogyan alakítja ki a belső kommunikációs rendszerét, 
milyen oda-vissza telefonálgatások, adminisztrációs elő-
írások működnek a cégen belül. Elvégre piacgazdaság 
van, tucatnyi márkából válogathatunk... 

A bürokrácia diszkrét báját csodálhattam meg V. le-
veléből, aki 500 forinttal több illetékbélyeget vásárolt. 
Amikor szerette volna visszaváltani, kiderüli, hogy a pos-
tán legfeljebb más címletűekre cserélhetik. Az illeték-
bélyeg visszaváltásával az illetékhivatal foglalkozik. Ott 
kérvényt kellett benyújtania a különleges tranzakcióhoz, 
amelyre egy hónap múltán a következő választ kapta: 

„HATAROZAT A Megyei Illetékhivatalnál 1994. év no-
vember hó 28. napján kiállított (benyújtott) kérelem iraton 
felesleges lerótt 500 Ft illetékbélyeg értékének visszatérí-
tésére irányuló kérelmének helyt adok és a bélyeggel feles-
legesen lerótt 500 Ft, azaz Ötszáz forint illeték értékének 
visszatérítését elrendelem. Határozatom ellen a kézbesítést 
követő naptól számított 15 napon belül a Bács-Kiskun, Bé-
kés, Csongrád Megyei Köztársasági Megbízott Hivatalá-
hoz címzett, de a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Megyei Illetékhivatalánál benyújtandó 1000 Ft-os 
illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet. 

INDOKOLÁS A feleslegessé vált illetékbélyeg 
ellenértékét, 500 Ft-ot az 1990. évi XCI11. törvény 94. §. 
(1) bekezdése alapján visszatérítettem. Erről értesítést 
kap 1. V. L., Szeged, Kukorica u., 2. Könyvelés, 3. 
Irattár" 

Idő, munka, papír, hely, postaköltség. Pedig a sima 
cserét már az ősközösségben feltalálták... 

Hollósi Zsolt 

• (Folytatás az 1. oldalról.) 
A rendezők az ingyenes tan-

folyammal egyrészt lehetősé-
get szeretnének biztosítani 
azoknak â gyermekeknek, 
akiknek az anyagi körülmé-
nyeik nem teszik lehetővé a 
drága önköltséges tanfolya-
mok, illetve magántanár meg-
fizetését, másrészt szeretnének 
a középiskolai tananyagon túl-
mutató előadásokkal segíteni a 
felvételi előtt állókon. Újhelyi 
István elmondta: nem tettek 
különbséget a jelentkezők kö-
zött, s mindenkit felvettek, aki 
beadta papírját: A legtöbben, 
kétszázharmincan matematiká-
ra jelentkeztek. A másik sláger 
tantárgy a történelem, ide száz-
nyolcvanan adták be jelentke-
zési lapjukat. Persze, voltak, 
akik két tantárgyat is megje-
löltek. 

A „tanév" január végén kez-
dődik, és május közepéig tart. 
A diákok, órabeosztásuknak 
megfelelően, hetente egy al-
kalommal gyűlnek majd össze 
az egyetemen, i l letve az 
MSZOSZ székházban. Taná-
rokból nincs hiány - mondta a 
védnök, Botka László. Az 
egyetemi és főiskolai oktatók 
nagyon pozitív hozzáállást ta-
núsítottak az ügyben. Első szó-
ra igent mondtak, s vállalták, 
hogy társadalmi munkában ta-
nítják majd a tanfolyam részt-
vevőit. A Studium Generalet 
egyébként a Munkásképviselet, 
i l letve a Délmagyarországi 
Gyermek- és Ifjúsági Alapít-
vány, valamint az MSZP, az 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

MA 
KALMÁR FERENC, a 23-

as választókerület képviselője 
fogadóórát tart 17-18.30 óráig 
az Arany János Általános Isko-
lában. 

HOLNAP 
SZEMŐK ÁRPÁD, a 22-es 

választókerület képviselője kö-
zös képviselők fórumát tart 17 

órakor a Rókus II. (kék) Álta-
lános Iskolában (Csáky utca). 
A fórum témája: Sátortető-rá-
építés-2. Meghívott vendégek: 
Básthy Gábor gazdasági alpol-
gármester, Orosz Bálint városi 
főépítész, Kiss Lajos megyei 
főépítész, Papp Ferenc vezető 
tervező, dr. Bozsó Miklós la-
kásértékesítési szakértő. 

AZ MDF székházban (Ró-
mai krt. 31.) 17 órától dr. Var-
ga László jogi tanácsadást tart. 

• „Tanévet" nyitott a Studium Geneiale 

Az esély egyenlősége 
magyart jelölte meg. Náluk 
ugyan van felvételi előkészítő, 
de jobbnak látta, ha ide is je-
lentkezik. Idejéből futja. El-
mondta még, hogy történelem-
ből magántanár készíti fel, ép-
pen ezért nem jelentkezett e 
tantárgy előadásaira. Egyéb-
ként a szegedi jogi karra adja 
be a felvételi papíiját. 

Erzsébet már tavaly is járt a 
tanfolyamra, felvételije azon-
ban nem sikerült. Ettől függet-
lenül nagyon jó véleménye van 
a Studiumról. Egyre többet és 
többet követelnek a felvételin, 
éppen ezért egyre nehezebb 
bejutni az egyetemre - mondta. 
Szerinte a középiskola nem ké-
szíti fel teljes egészében a diá-
kokat. A tanfolyam előadásain 
olyan dolgokról is szó esik, 
amelyek nincsenek benne a kö-
zépiskolás tankönyvekben, s ez 
nagyon jó, mert a felvételin 
ilyeneket is szoktak kérdezni. 
Erzsébet véleménye szerint a 
Studium az esélyegyenlőséget 
növeli felvételiző és felvételiző 
között. A beszélgetés végén el-
mondta: idén újra megpróbálja 
a történelem szakot az egye-
temen. 

Sz. C. Sz. 

A tanfolyam hallgatói a megnyitón (Fotó: Nagy László) 

MSZOSZ és a JATE támogatja 
anyagilag. 

Tündének, Vicának és Regi-
nának az osztályfőnök ajánlot-
ta a tanfolyamot. Mindhárman 
a Széchenyi István Gimnázium 
negyedéves tanulói, s mind a 
hárman magyarból, illetve tör-
ténelemből szeretnének felké-
szülni a nagy megmérettetésre. 
Az iskolában, mint mondták, 
csak érettségi előkészítő van, 
ezért döntöttek úgy, hogy el-

jönnek a Studiumra. A másik 
ok: szüleik nem állnak olyan 
jól anyagilag, hogy magánta-
nárhoz járhassanak. A három 
lány közül kettő a szegedi ta-
nárképzőre, egy pedig a Rend-
őrtiszti Fősikolára szeretne je-
lentkezni. Remélik, hogy a tan-
folyam segít majd a felvételi-
ben. 

A szintén végzős Balázs a 
Radnóti Miklós Gimnáziumból 
érkezett, s a tantárgyak közül a 

Lesz kiút az agraivaJsagbol? 
Mint lapunkban beszámol-

tunk róla, tegnap kezdődött Bu-
dapesten a Kongresszusi Köz-
pontban a MOSZ II. kong-
resszusa. A vendégek között lát-
tuk Göncz Árpád köztársasági 
elnököt, Lakos László és dr. 
Vastagh Pál minisztereket és 
több országgyűlési képviselőt. 

Mint megnyitó előadásában 
Pallér Endre, a MOSZ társel-
nöke hangsúlyozta, ez a kong-
resszus hivatott arra, hogy hi-
teles választ adjon a magyar 
agrárium gondjaira, kérdéseire. 
Többek között: hogyan lehet a 
már kialakult törpebirtokokat 
és a racionális földhasznosítást 
összekapcsolni, nem szólva a 
napi gondokról, amelyek ma a 
magyar vidéket fojtogatják. 
Úgy tűnik, az elmúlt években a 
vidék megint háttérbe szorult, s 
már nincs idő további kísérle-
tezésekre, értelmes és hiteles 
válaszokat vár a társadalom. 

nem szólva az agrárium sze-
replőiről. 

Vélelmezhető, hogy ezekben 
az években a gazdasági ér-
dekképviseletek közeledni fog-
nak egymáshoz, és a most 
kongresszusát tartó MOSZ to-
vábbra is a vidék, a gazdasági 
érdekképviselet, a mezőgazda-
sági termelők és szövetkezők 
markáns szervezete lesz. Annál 
inkább, mivel a beszámoló is 
hangsúlyozta, hogy az eltelt 
évek alatt egyetlenegy olyan lé-
pést nem tett, amelyik a mező-
gazdasági termelés valamelyik 
szereplőjének (a kistermelőket 
értve ez alatt) kárára lett volna. 

Sz. Lukács Imre 

• Az elmúlt évben a kereske-
delmi szálláshelyeken a belföl-
di vendégek száma nagyobb 
mértékben nőtt, mint a külföl-
dieké - állapítja meg a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal leg-
frissebbjelentése. 

Az adatokból kitűnik: a 
múlt év november végéig 4,7 
millió vendég fordult meg a 
kereskedelmi szálláshelyeken, 
s 16 millió éjszakát töltöttek el. 
A vendégek közül 2,7 millióan 
voltak külföldiek, akik elsősor-
ban a magasabb kategóriájú 
szállodákat és panziókat vették 
igénybe. A szállodák kihasz-

16 millió 
éjszaka 
náltsága novemberben 45 szá-
zalékos volt, az év 11 hónapját 
tekintve pedig 47 százalékos. 

Az utasforgalomban novem-
ber végéig 37 millió külföldi 
látogatott Magyarországra, va-
lamivel kevesebben, mint egy 
évvel korábban. Csupán Japán-
ból és a Szovjetunió utódál-
lamaiból jöttek többen, mint 
egy évvel azelőtt. 

Fabio Játék- és Faipari 
Szövetkezet 

mintaasztalost 
keres felvételre, 

5 év feletti gyakorlattal. 
Jelentkezni lehet: Szeged, 

Dorozsmai út 17-19. 

Ki volt a legjobb 
Magyarországon? 

• Rabló. 11 éves kislányt tá-
madott meg egy 14 év körüli 
fiatalember a Víztorony téri 
ABC mellett, délután fél ket-
tőkor. Az ifjú rabló száz fo-
rintot követelt - miközben, a 
kislány állítása szerint, egyik 
kezében ropogós ötezrest szo-
rongatott. Ellenszegülés ese-
tére nagy verést helyezett ki-
látásba, ám szerencsére nem 
volt következetes, a leányká-
nál nem volt pénz, mégis fut-
ni hagyta. Az aggódó édes-
anya, F. R.-né mondta el tele-
fonvonalunkon e történetet, 
megemlítve egyúttal az üzlet 
körüli parkolási gondokat is: 
egyes autósok nem a kijelölt 
helyre, az ABC mögé, hanem 
a Szamos utca felől érkezve, 
a bolt mellé állnak, nehezítve 
az arra közlekedők dolgát. 
Ám a téren a gyalogosok«éle-
te sem fenékig tejfel. Olva-
sónk arra is felhívta figyel-
münket, hogy aki az újságos 
pavilontól igyekszik át a Bu-
dapesti körúton a gyógyszer-
tár felé, veszélyben van, mert 
a sövénytől nem látja be a tő-
le balra eső útszakaszt, s tu-

CSÖRÖG A \I\IESTEL 
Közérdekű problémáikat, észrevételeiket 
ezen a héten ügyeletes munkatársunkkal, 

Odor JózsefTel oszthatják meg. 
Munkanapokon 8 és 10 óra között várjuk 

hívásaikat. Rádiótelefonunk száma: 
06-60-327-784. Felhívjuk olvasóink 

figyelmét arra, hogy Szegedről is 
mindegyik számot tárcsázni kell. 
Ha ötletük van Fekete pont cimű 

rovatunk számára, kérjük, 
ugyanitt tudassák velünk. 

lajdonképpen csak a végállo-
másra bekanyarodó autóbu-
szok fedezete mellett bizton-
ságos az átkelés. 
• Kop-csók. Pénzének meg-
háromszorozására készült ta-
valy februárban szőregi elő-
f izetőnk. A fenti ígéretre 
mintegy harmincezer forintot 
helyezett el átvételi elismer-
vény ellenében a Kopcsóker 
cégnél, együtt, egymásért jel-
szóval. A novemberben ese-
dékes kifizetés nemtörtént 
meg, Patakiné írt már levelet, 

telefonon is megpróbált kap-
csolatba kerülni a céggel . 
Mindhiába. Az egymásért 
nem rá volt érvényes. 
• Törött sínpár. A Tisza La-
jos körút 48. lakóinak elegük 
vpn a villamos csattogásából. 
A jármű éktelen zajjal halad 
át a Kígyó utcai sarkon, fő-
ként hajnalban és késő este, 
amikor a járatok utas nélkül 
süvítenek a remízbe. A csatta-
nás oka: a sínpár harminc mé-
teren belül három helyen is el 
van törve. Olvasónk az illesz-

kedési pontokon 20 millimé-
ter köriili magasságkülönbsé-
geket mért. Ezekbe ütköznek 
a kerekek, s benyomása sze-
rint a járművezetők mintha 
egy kicsit élveznék is a hely-
zetet. 
• Telefonáljon telefonnal! 
Szabovik Mártát ismerősei 
este fél hatkor nem tudták te-
lefonon elérni, ezért a hiba-
bejelentő figyelmét irányítot-
ták a hívott félre. A szót tett 
követte, a telefontársaság fél 
hétkor üzemképes készüléket 
hagyott maga után. írásbeli 
dicséretünket érdemli. 
• Segítség. A Szenthárom-
ság utca 75.-ben egy zsem-
lesárga kiskutyáról gondos-
kodnak, gazdája valamikor 
erre kóborolt és „megfeledke-
zett" róla. Megfelelő helyre 
elajándékoznák. Nagy testű, 
fehér kutya tűnt el a Fő fa-
sorról, a gazda a 432-592-es 
telefonon vár segítséget. A 
Petőfi sugárút-Vitéz utca sar-
kon elvesztett kulcsokért a 
329-240-es számon lehet 
jelentkezni. 

A Magyar Innovációs Alapít-
vány Kuratóriuma tartott sajtó-
tájékoztatót, s adott fogadást teg-
nap Budapesten a Gellért Szálló-
ban az innovációs nagydíj pá-
lyázat meghirdetése alkalmából. 

A Magyar Innovációs Kamara 
által alapított, évente egy alka-
lommal odaítélt - kimagasló er-
kölcsi és anyagi elismerést jelen-
tő - díjban az a magyar magán-
személy vagy Magyarországon 
bejegyzett társaság, illetve vál-
lalat részesülhet, aki (amely) 
1994-ben a legnagyobb jelentő-
ségű, gyakorlatban is megvalósí-
tott, nagy hasznot hozó innová-
ciót valósította meg. 

Pályázhat az a magyar ma-
gánszemély vagy Magyarorszá-
gon bejegyzett vállalat, illetve 
vállalkozás, aki (amely) az 1994. 
évben nagy jelentőségű, a gya-
korlatban is megvalósított, jelen-
tős hasznos hozó innovációt -
magas színvonalú új termék, 
eljárás, szolgáltatás stb. létre-
hozása és piaci bevezetése - va-
lósított meg. 

A pályázatnak tartalmaznia 
kell: 

- az innováció pontos és rész-
letes leírását: az innováció tár-
gyát, folyamatát, jelentőségét, az 
elért piaci eredményt - bevétel, 
realizált nyereség, megkötött 
szerződések, licenceladás stb.. 
legfeljebb 10 A/4-es oldalon; 

- referenciákat: szakvéle-
mény, vevők véleménye, fotó, 
videofilm, újságcikk stb.; 

- egyoldalas összefoglalót a 

következők feltüntetésével: az 
innováció tárgya; szakterület; a 
pályázó neve, címe, telefonszá-
ma; az innováció megvalósítóik) 
neve, címe, telefonszáma; az in-
nováció leírása; az innováció 
eredményeinek felsorolása; re-
ferenciák felsorolása. 

Az Innovációs Nagydíj kima-
gasló anyagi és erkölcsi elis-
merést jelent, és ünnepélyes át-
adása 1995 márciusában a sajtó 
nyilvánossága előtt történik. 
Ezenkívül több különdíjat is át-
adnak: az Ipar Műszaki Fejlesz-
téséért Alapítvány különdíja, a 
Földművelésügyi Minisztérium 
Agrár Innovációs különdíja, a 
Magyar Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány különdíja a legjelen-
tősebb innovációt megvalósító 
kisvállalkozás részére stb. 

A bírálóbizottság a Magyar 
Innováció Alapítvány Kuratóriu-
ma által felkért tudósokból, 
egyetemi tanárokból, gazdasági 
és üzleti szakemberekből áll. 
Elnöke Pál László ipari és ke-
reskedelmi miniszter. Az ér-
tékelés szempontjai: eredetiség, 
újszerűség; 1994-ben elért mű-
szaki, gazdasági haszon; társa-
dalmi haszon; hazai és külföldi 
elismertség. 

Beadási határidő: 1995. feb-
ruár 27. 12 óra. A pályázatokat 
két példányban az alábbi cfmre 
juttassák el: Magyar Innovációs 
Alapítvány, 1117 Budapest, 
Október huszonharmadika u. 16. 
1/182., Tel.: 186-9615. Fax: 
185-2181. 


