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Nemzetközi 
vásár 
Tokióban 

Április 16-tól május 8-ig 
rendezik meg Toklóban a ki-
lencedik nemzetközi keres-
kedelmi-ipari kiállítást és 
vásárt, amelyen 20 ország-
ból több mint 2200 kiállító 
cég és vállalat vesz részt. 

Reklám? - Reklamáció! I I P ® 
j t f t ó K ' 

A szavatosság 
Kérdéses. Ebben az esetben 

valóban nem tudni, jogos 
volt-e a reklamáció. Min 

! hagy. 

A Szabó család 
kon kurrense 

A vállalat 
A Komplett Ruházati Vál-

lalat igazgatója, 
György kitűnő ismerője 

-fU^tT 

Ha egyszer közvélemény- bája miatt visszavett áruk focimeccseken. Vajon ennyi 
kutatást rendeznének a vá- kárát 20 százalékban a nagv_- mindent kibírhat-e akár a 
sárlók körében, hogy milyen kereskedelem, 80 százalékban legjobb vászoncipő is? 
árucikkel van a legtöbb ba- a gyár téríti meg. 
juk, valószínűleg szinte min- Tehát a kár 80 százaléka 
denki a cipőre szavazna. Még az iparé. És ez nem jelen-
akkor is, ha soha nem kel- téktelen összeg. Pedig a val-
lett reklamálnia. Mert any- lomások alapján becsülhető-
nyit hallani a cipók minő- nél jóval kevesebb a rekla-
ségi hibáiról, a leváló tal- máeió. A vállalatnál az ösz- „ 
pakról, a beszivárgó vízről, szes eladott cipók nem egé- denesetre felmerül egy kér-
hogy az információ ekkora szen 2 százalékát hozták visz- dés. A ruházati és textilcik-
mennyisége feltétlenül min- s z a i °g° s panasszal az üzle- kekben mindenre hat hónap 
denkiben alapos nyomot í e k b e ; * * s z á z a l é k ' . a m e ^ s z a v a t o s

(
s á g é r v é , n y e s ' A h a r * ^ 1969-ben és 70-ben is majd- mincforintos perion zoknira 

nem 2 millió forintjába ke- éppúgy, mint a 900 forintos 
rült a nagykereskedelmi vál- lakkcsizmára. A szőnyegre, 
lalatoknak és az iparnak. Né- vagy a 6 ezer forintos szőr-
mi pontatlansággal azt lehet- mebundára ugyanannyi, mint 
ne mondani, hogy a Komp- a kordbársony cipőre. Vajon 
lett vállalat által visszavett jó-e ez a szavatossági rend-

Telkes riP^k évente az egyes gyá- szer? Hiszen így néhányan 
raknak mintegy 300 ezer fo- visszaélhetnek a helyzettel, 
rintjába kerülnek. És ez csak Fél év alatt könnyedén szét 

helyzetnek. Tudja Jól, hogy egy vállalat az országban. De lehet hordani egy 80—120 ío-
jsok lábbelinek leválik a tal- hát az ipar többnyire saját rintos bársonycipőt Aztán 
pa, tönkremegy a ^ magának köszönheti a kárt kérhetik az újat Es még töb-

, , , ' Mert azt hoev nem ok ben pórul járhatnak. A vél-
rossz a ragasztása. így az- S e l i k r e sokat tolat igazgatója elmondott 
után a reklamációk többsége hallott panaszok, jól érzékel- ®8y esetet. Egy 6 ezer íorin-

i is jogos. Ezért ls kapták a teti a vállalat kimutatása, tos szőrmebundát hoztak 
boltok azt az utasítást a vál- Tavaly az összes kártalaní- v i ? s z a hozzá. Egy éve vették, 

. _ . . . . , , . . „ , ., a hata kozepen tenyernyi he-
lalattol, hogy a hibás árukat tásra fordított összeg 2 mtl- j v e n kihullott a szőr. Fel-

1 vita nélkül vegyék vissza, lió 700 ezer forint volt Eb- küldették a KERMI-hez. Ha 
Ezt annál is könnyebben te- böl a cipók vittek el csak- valóban minőségi hiba, még 
hetik, mert a reklamáció nem 2 milliót Míg például ? k k ° r i s visszaveszik, ha már 

, * , . . . , T . . . leiárt a szavatossága, 
anyagi következményei nem a nagyobb forgalmú konfek- Hiszen a hűtgépekre 2—5 
a kiskereskedelmi vállalato- cióárukban „csak" 310 ezer éves garanciát adnak. Pedig 
kat terhelik. A gyártás hi- forint volt a reklamált érték, áruk sokszor alatta marad 

például egy bundának, 
amelyre 6 hónap a szavatos-

A V e V O K ság. Nem ártana ezen sem 
elgondolkodni. Már csak 

Szóval sok a reklamáció, azért sem, mert talán a cl-
És maga a vállalat igazga- pőkereskedelemben is egy-
. . . .. , . . * szerflsithetné a helyzetet, ha 
tója mondta el, hogy tobb- a 9 0 0 f o r i n t o s lakkcsizmát 
ségük jogos. Általában a bol- n e m vennék egy kalap alá 
tokban dolgozóknak is ez a az olcsó vászoncipővel, 
véleménye. Igaz, vannak jól A tény viszont minden-
ismert arcok is a rektomá- képpen tény marad. Sokat 
, i i .... _.. . . , reklamalnak a vásárlók a 
lok között Torzsvendegek. I á b b e ü m i n ó s é g e m i a t t M é g . 

A Szegedi Ünnepi Hetekben: 

Mezőgazdasági 
kiállítások 

Hagyománya van már, tenyésztési felügyelőség irá-
Hogy a Szegedi Ünnepi He- nyitásával a TIT galambte-
tek idején megrendezik a nyésztő-szakköre, erdészek, 
kertészeti kiállításokat. Vi- vadászok, s a szegedi táj 
rágok, őszibarackok, borok több jóhírű kisáliattenyész-
adnak egymásnak találkozót, tó-társulása, 
napokig gyönyörködhetnek a A mezőgazdasági kiállitá-
latogatók a virágköltemé- sok programja így alakul: 
nyekben az Ízletesnél ízle- július 16-tól augusztus 21-ig 
tesebb őszibarackokban, a tájjellegű vadászati bemu-
rnárkás borokban. Elismert tató, július 31-től augusztus 
és híres rendezvények ezek, 4-ig őszibarack-, bor- és 
országos jellegűek, legtöbb- likőrkiállítás, augusztus 7-
ször külföldi kiállítók ls tői 11-lg nemzetközi virág-
elküldik mintakollekciójukat kiállítás Szegeden, 
a Tisza-parti városba. Kiskundorozsmán, a szék-

Az idén tovább bővítik a sóstói gyógyfürdőnél július 
mezőgazdasági jellegű kiállí- igától augusztus 21-ig tart-
tásokat A hagyományos a tájjelegű élővad-be-
nemzetközi őszibarack-, bor-, mutatót, augusztus 13-tól 
likőr- és virágkiállítás, táj- 2 l - ig pedig a galamb-, ba-
Jellegű vadászati bemutató-
val, valamint élővad, pré-
mesállat, nyúl, galamb és 
baromftkiállítással egészül 
kl, s így reprezentálja e 
tál mezőgazdaságát 

Érdekesnek ígérkezik az 
egyre fokozódó nemzetközi 
részvétellel, a Magyar Álla-
mi Pincegazdaság borászati 
bemutatója, az ültetvénytór-
vező vállalat, a növényvédő 
állomás, az AGROKEH, a 
MEZÖBER szemléltetése, az 
Amfora vállalat árukollek-
ciója. Az Idén is itt adnak 
találkozót egymásnak a 
szatymazi termőtáj, a me-
csekaljai és a Balaton-fel-
vidéki termőtáj legszebb 
őszibarackjai, valamint a 
Budapesti Kertészeti Kutató 
Intézet legszebb gyümölcsei. 
A HUNGAROFRUCT és a 
MÉK vállalat csomagolás-
technikai bemutatót rendez. 
Ugyancsak impozánsan de-
monstrálja világszerte is-
mert produktumait a Ma-
gyar Likőripari Vállalat is. 

A látogatók ismét gyö-
nyörködhetnek a szegedi 
komn-.'inális üzem. a buda-
pest' Sasad a sjsmtpri Ter-
má' és a srmte—dnei Mathi-
á®z János Tsz v'c'i-pnr.'d' 
iáh-n és k«l VzeU remekei-
ben. A jugoszláv és cseh-

és vágott vir'got küldenek 
Ű1 sz'n'olt. le-e a m r r r 
vadósztársasé'-i'nak vadá-
szati bemutatója, ami meg-
előzi a budapesti vadászati 
világkiállítást. Bekapcsoló-
dik ebbe a MAVAD és a 
Bíkés—Csongrád megyei 
Aitomi Gazdaságok Igazga-
tósáfa is. Ónálló, szabad-
téri bemutatót tart az állat-

romfl-, házinyúl- és prémes-
állat-kiállítást. 

„,. , személyre szólóan és egy-
nehányan egesz evben uj ci- hozzá többségük jogosan. A tzan alkalommal kell meg-
pót hordanak, cserélgetnek, gyártási és anyaghibák fö-
Am nem is rpindig jogtalan lösleges idegeskedést okoznak 

a vevőknek, a kiskereskedel-
n u L mi vállalatoknak pedig tóbb-

De a Duna cipőboltban letmunkát. Az okozott kár 
egy kordbársonycipőt hoztak sem jelentéktelen, melyet 
elém. Most cserélték vissza részben a nagykereskede-

. . lemnek, és legnagyobb ré-
- mondtak. A lábbelit hat ^ £ Í D a rnak kell vlsel-
hónapja vették. A bársony n i e Mondhatnánk, a gyárak 
kopott, szakadozott volt. Ma- maidcsak tanulnak előbb-
gyarán: szétment Csak any- utóbb a saját kárukon. Hi-
nyl volt gyanús, hogy nem sze" elsősorban az 6 zsebük 
a ragasztásnál, a talpnál, ha- érzi meg a panaszokat. Csak-
nem maga az anyag. És hogy végső soron a népgaz-
olyan helyeken, ahol a lai>- daságot. vagyis a közösséget 
dát szokták rúgni. Gyerek- i s károsodás éri. Meg aztán 
cipő volt, alaposan kopott reklámnak sem túl jó a sok 
talppal. Sokat hordhatták, reklamáció, 
valószínűleg a grundon is, Szávay István 

a lakasrencleletekro 
i M i i m i n n m i i 

Á lakbér-hozzájárulás 
Az 1971. július l-jével 

életbe lépő lakbéremelés el-
len) bérlőt a lakbér-ho, -á-
járiAas változatlan összeg-

lensúlyozásaként az arra jo- ben élete végéig illeti meg. 
gosultak részére egyszeri Ha a kereső bérlő, vagy a 
megállapítás alapján lakbér- második kereső 1971 Július 
hozzájárulást folyósítanak. 1. után válik nyugdíjassá 
Lakbér-hozzájárulásra jogo- (keresőképtelenné), őt a lak • 
sult lakbéremeléssel érintett bérhozzájárulás ez utóbb: 
lakás — az állampolgár tu-
lajdonában álló lakások kö-

időpontban folyósított ÖSÍ 
szegben ugyancsak élete ve-

zül a kötött bérű lakás — géig illeti meg. 
bérből, fizetésből élő kereső; Megszűnik a lakbér-hozzá-
szövetkezeteknél rendszeres járulás, ha az a személy, 
munkát végző tagként kere- akinek részére megállapító!-
ső; nyugdíjas, illetőleg rend- munkaviszonyát jogsza-
szeres ellátásban részesülő hály rendelkezéseinek meg-
csökkent munkaképességű; szegésével felmondás nél-
keresőképtelen bérlője (bér- kül, vagy a munkaviszony 
lőtársa, társbérlője), illető- megszűnésére meghatározott 
leg a bérlő jogán a második időpont előtt megszüntette; 
kereső. 

A lakbér-hozzájárulás meg-
állapítása során a lakásra 

külföldre költözött; szándé-
kos bűntett miatt két évet 
meghaladó végrehajtható 

az 1971. június 30. napján szabadságvesztésre ítélték. 
fennálló lakbér havi összege Amennyiben a lakbér-hozzé-
és az 1971. július hó 1. nap- járulást nem osztották meg 
jótól megállapított lakbér és a megállapított összeg a 
havi összege közötti külön- csökkentés következtében 
bözetet kell alapul venni. A havi 20 forintnál, ha pedig 
korábbi bérbe beszámít a 
lakbérpótlék is. A lakbér a 

megosztották, havi 10 fo-
rintnál kisebb összegre mér-

bérszámítási jog alapján sékJődik, azt meg kell szün-
visszatartható összeggel nem 
csökkenthető. 

Nyugdíjas, továbbá kere-
sőképtelen bérlő részére a 

tetni. A bérlő halála esetén 
nyugdíjas (keresőképtelen) 
házastársát, illetőleg a la-
kásbérleti jogviszonyt foly-

lakbér-hozzájárulást méltá- totó kiskorú gyermekét az 
nyos lakás jogosultságának elhaltnak folyósított lakbér-
mértékéig lehet megállapíta- hozzájárulás egy év tarta-
ni. mára teljes összegben meg-

A lakbér-hozzájárulásként 'Heti. 
meghatározott összeget első-
sorban a bérlő házastársak, 
illetőleg más bérlőtársak kö-
zött fel kell osztani, és a 

Az állami tulajdonban és 
a nem állami szervek tu-
lajdonában álló lakások ese-
tében a bérbeadó a lakbér-

felosztott összegeket az arra közléssel egyidőben mindem 
jogosultak részére lakbér- arra jogosult személy részé-
hozzájárulásként kell megál- re igazoló lapot köteles ad-
lapítani. ni lakbér-hozzájárulás-

lakbér-hozzájárulást ként igényelhető összegről 

állapítani. 
A kereső részére megál-

Az 1971. július-szeptember 
hónapokra járó hozzájáru-
lást az igazoló top alapján 
legkésőbb szeptember 10-ig 

lapított lakbér-hozzájárulás kell folyósítani. Az október -
összegét minden év január re és az ezt követő hóna-
első napjától kezdődően a Pókra 

az ezt követő 
keresőknél az 

hóna-
előző 

naptári "évenként számított hónapra fizetett munkabér-
évi kereset, illetve az időbe- rel, nyugdíjasoknál az előző 
reseknél és a havi dijasok- hónapra járó nyugdíjjal, 
nál a december havi besoro- egyéb esetben a tárgy hó 10. 
lási bér és az egyéb kereset napjáig kell havonta folyó -
évi ősszegének figyelembe- sítani a lakbér-hozzájáru-
vételével számított havi ke-
resetnövekedés 25 százaléká-
val csökkenteni kell. A lak-

lást. 
A lakbér-hozzájárulás a 

keresetbe nem számít be. 
bér-hozzájárulás csökkentése adó-. járulék-, nyugdíj-, 
szempontjából figyelembe táppénz-, terhességl-gyer-
vehető keresetként — a ke- mekágyi, segély-, és tagdíj 
letkezés jogcímétől függetle-
nül — a levonás nélküli 
fbruttő) díjazást kell 
mításba venni. 

alapot nem képez, nem ve -
hető számításba a munkavl-

szá- szony alapján járó Juttatá-
soknál, és mentes a munka-

A nyugdíjas (keresőképte- bért terhelő levonásoktóL 

K0IYAG0S0K 
PARADICSOMA 

34. 
— Kár. hogy nincsenek itt Abelék — sóhaj-

tozott Pill. — Találtam itt az erdőben egy irtó 
muris bogyót, nincs jó ize, de remekül meg-
kótyagosodik tőle az ember. Én mondom, föl-
ér a marihuanávaL 

A hirtelen sötétedésben kísérteties fényeket 
lobbantott a láng az arcokon. 

— Mit találtál? — kérdezte Tom csodálkozva. 
— Idenézz! — és mptatta a tenyerén a bar-

nás-vöröses bogyókat. — Fene tudja, mi ez. de 
irtó módon izgalmas. 

Maud azonnal felállt, odament, hozzá, aztán 
Zso is közelebb kúszott térden, és bámulták a 
bogyókat. 

— Minden hülyeségre rájön az ember — je-
gyezte meg Tat és elfordította a fejét. A nők 
már tudják festeni magukat, Abel embert ölt, 
a Miniszter hatalmat szeretett volna alapítani, 
ml lesz itt? 

— Az lesz — mondta Pill meggondolatlanul 
—, hogy most majd látni fogjuk, hogyan hal 
mog r ;v ember. 

A Mi -ter felnyögött. 
— M!l akartok velem tenni? 
— Semmit — nyelvelt Pill. — Csak azt, hogy 

irtó izgalmas lesz, ahogyan meghalsz. 
— Hallgass! — szólt rá .Tom. — Ez már hü-

lyeség. 
— Mért? — pattogott Pill. — Ahonnan jöt-

t ü n k . o t t is csinálnak ilyeneket, még ki is 
találnak mindenféle módszereket, hogy minél 
t ö b b e n haljanak meg! 

— Agyadra ment a bólé — jegyezte meg TaL 
— Ment, ahová ment! — szájaskodott tovább 

Pill. — Kimondom nyíltan, hogy ez az egész 

Paradicsom kezd már unalmas lenni nékem! 
Valami rendkívüli izgalom kellene! 

— Ide jutottunk — állapította meg Tom sú-
lyosan. 

A többlek hallgattak, s a lobogó lángok fé-
nyében azon kezdtek gondolkozni, hogy — 
tényleg ide jutottak. Ügy látszik nem lehet le-
menni a Földgolyóról — gondolta Tom. Nem 
lehet lemenni, nem lehet semmi újat kezdeni, 
mert akármit csinál az ember, mindig vissza-
kanyarodik önmagához. Piszok módon undo-
rodtunk mindentől, megcsömörlöttünk és itt is 
ugyanazt kezdjük lassan. 

Talán ki is mondott valamit ezekből a gon-
dolatokból, mert Zso megszólalt. 

— Például én is kezdem unni. Lehet, hogy 
holnapra nem érdekel már semmi és akkor mit 
tehet az ember. 

— Semmit — morgott Tat 
— Szóval legalább annyi izgalom lesz. hogy 

látjuk a Minisztert elpatkolni! — mondta Pill 
és akkor Tom odacsapott a combjára. 

— Csend tegyen! 
Pill visszaütött, elcsattant még néhány ütés, 

aztán megint elhallgattak. 
— Az legyen most az Izgalom, hogy meg-

mentjük a Minisztert Talán úgy is lehet vala-
mire menni. 

— Humanizmus, mi? — Jegyezte meg Maud 
akkor már teljesen fekete volt az este körü-

löttük. 
Abel nem tudott aludni ezen az éj-zakán. A 

két nő egv darabig ott eicáskodott körülötte, de 
amikor látták, hogy hiába környékezik, be-
mentek a barlangba aludni. 

— Én vétkem! — sóhajtott Abel a semmibe 
bámulva. — Megöltem egy embert Igaz, hagy-
Dzsanit is megölték, az pedig nagy elnök volt 
és mégse bűnhődött érte senki. Talán én is 
megúszom. Ha lenne itt valamiféle biróság, 
esetleg Tatot ültetnék le, aztán őt is lepuffan-
taná valaki. De bennem azért megmarad a 
púp, amit szereztem. Vigye az ördög a púpot! 
Kinek nincs púpja a lelki ismeretében! De hc> 

gj-an tovább? — ez itt most a kérdés! Boldog 
vagyok-e itt ebben a Paradicsomban! Két nő él 
mellettem, ez sok is, kevés is, mert egyik sem 
olyan ember, amilyet magam mellé képzeltem. 
Hát akkor mi értelme az egésznek! Arra gon-
dolok most. mi lenne, ha ezt a két embert is 
megölném, aztán elpusztítanám magamat. Hol-
nap rendben fölkelne a Nap, az állatok mozog-
nának, élnének, esetleg megint jönne egy vi-
har, de aztán az is lecsillapodna. Mit ér az 
ember, ha nem találja értelmét semminek! 
Ezen kell mo6t gondolkozni, innen kell elindul-
ni: ölni, vagy észheztérni és megmaradni. El-
menni esetleg parancsra tízezer kilométerre és 
nem tudni miért, embereket pusztítani. Mi ér-
telme az egésznek? Vagy azokra ütni, akik így 
akarják? Vergődés ez, Abel! Iszonyú vergődés, 
nem tudsz te ennek a végére járni és nem 
tudsz szabadulni a gyötrő gondolatoktól. Ben-
ned van és benned marad minden. Egy ember 
semmit se tud megoldani. 

Így töprengett a hű',6 sziklán üldögélve. A 
sötét erdőségben zsákmányra indultak a raga-
dozók, éjjeli madarak vijjogtak a pihenő lom-
bók között. 

Reggel elzavarom a két nőt — gondolta végső 
tusakodásában. — Teljesen egyedül akarok 
maradni. 

Vastag fadarabokat vetett a tűzre és tovább 
üldögélt, mintha újabb elhatározásokat kellene 
megszülnie. 

A repü'ők Abel fürtjét látták meg e'sőnek 
a sziget sötétzöld tömege fölött. A pilóta hátra-
szólt a tiszteknek, Tomson kapitány azonnal 
odairányította a távcsövet. 

— Ereszkedj le, amennyire lehet' — mondta, 
s a másik pillanatban fölfedezte Ábelt. — Em-
ber! Fehér ember! Tűz mellett, elvadult külső-
vel, meztelenül!. — mondta és a gép dörögve 
vágott föl, nehogy nekimenjen a hegyoldalnak. 

Aztán a huszadik körnél ledobta Tomson az 
Uzenetes palackot. 

(FolytatjukJ 


