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A tejföl sem fenékig tejföl 
EllenOrxés m fogyasztók védelmében 

feltárt eset sincs tanulság 
nélkül: a papírpoharas tej-
föl minősége ugyan megfe-
lel a kívánalmaknak, de 
rossz a poharak záródása, 
alakjuk deformálódott, a 
kifolyó tejföltől gyakorta 
szennyezettek. Bezzeg, a 
műanyag poharasak, azok-
nak kiváló a csomagolása. 
Jól záródnak, tiszták a po-
harak. Viszont velük az a 
baj, hogy a bennük talál-
ható tejföl — ahogy kide-
rült. — híg, erősen gríses, 
jellegtelen ízű. 

Bíztató jelek 

A KERMI ezúttal a me-
gye hét helységében, kilenc 
boltban ellenőrizte a cipők 
minőségét. Az előző ilyen 
ellenőrzéskor kétszer annyi 
helytelen minősítésű, hibás 
lábbelit találtak, mint most. 
S ahogy a többi áru eseté-
ben, most ahhoz az esz-
közhöz nyúltak, hogy az el-
lenőrzött, s „könnyűnek ta-
lált" termékek forgalomba 
hozatalát minőségi fettéte-
lekhez kötötték, vagy éppen 
megtiltották. 

Nem csoda, hogy a szege-
di Centrum áruháznak na-
gyon sok törzsvevője van, 
hogy az emberek szívesen 
vásárolnak ott. Kiderült pél-
dául az, hogy a minőségi 
átvétel a kiskereskedelem-
ben legfeljebb formális jel-
legű, s csupán a Centrum-
ban van szervezett formája. 
Valószínű tehát, hogy a pa-
naszok na |y része megszűn-
ne, ha ugyanígy járnának 
el máshol is. 

A vásárlók tájékozódásá-
nak. felvilágosításának kö-
szönhető, hogy egyre többet 
a sarkukra állnak. 8 ez, ha 
többletmunkát jelent ls, 
előbb-utóbb hatással lesz a 
minőség alakulására. A .rek-
lamációk számának emel-
kedése ugyanis nem jelenti 
mindig azt, hogy azonos 
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denesetre, hogy a vevők 
megtanulták érvényesíteni 
jogaikat. 

Ahol lehet. A KERMI 

Lehangoltan vették tudo-
másul a rádióhallgatók, 
amikor a megyék közti ve-
télkedőben a kereskedelem 
miatt pontokat vesztett a 
Csongrád megyei csapat. 
Mert — ahogy sportnyelven 
mondják — a szurkolók lel-
kesedése átragadhat ugyan 
a versenyzőkre, de ha, ugye-
bár, a versenyző kenyér, 
kolbász, tejfel, akkor annak 
minőségén már nem változ-
tat. Esetleg -a gyakori ellen-
őrzés. egyesek szerint pe-
dig a gyakori bírság. 

Pedig hát 1969 óta fejlő-
dött is városunk, megyénk 
kereskedelme. Ezt a fogyasz-
tó azon is mérheti, hogy a 
megyei tanács kereskedelmi 
osztálya és a KERM1 két 
évvel ezelőtti vizsgálatai óta 
kevesebb a rossz bútor. Az 
idei utóvizsgálat például 
megállapította, hogy az el-
lenőrzött bútoroknak most 
már „csak" a fele volt ki-
fogásolható, míg 1969-ben a 
hatvan százaléka. Egyetlen 
minőség felel meg a követel-
ményeknek — s ez is vala-
mi —, a vásárlói kifogások 
intézése. 

Rossz csomagolás 

Ebből is látható, hogy ke-
reskedelmünk ú j korszakba 
érkezett. Hiszen — ahogy a 
népi ellenőrzés is megállapí-
totta már — a cipők nem 
felelnek meg mindig azok-
nak a követelményeknek, 
amelyeket az őskor óta az 
ember kialakított velük 
szemben, de panaszszóra ki 
is cserélik őket. Bizonyos 
fokig érthető is a kiskeres-
kedelem álláspontja: álta-
lában nem szorgalmazza a 
minőségi átvételt — hiszen 
azzal esetleg a nagykeres-
kedelmet is magára hara-
gítja —•, inkább megpróbál-
|a eladni azt, amit kap. S 
aztán, hu a vevőnek van 
ideje és Idege reklamálni, 
akkor nagyon udvariasan ki-

holmit. 
Ez a csomagolás — ha 

nem ls kifogástalan — leg-
alább érthető. Az már ke-
vésbé, hogy az áruk csoma-
golása nemigen akar fej-
lődni. Á KERMt vizsgálata 
megállapította, hogy a dobo-
zos sajtban levő darabok 
túlzottan ragaszltodnak ere-
deti helyükhöz, olyannyira, 
hogy az alumínium fólia 
gyakran leszakad. A másik 
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Ifjúsági udulokozpont 
épül a Velencei-tónál 

Ufabb kedvezményes külföldi utak 
A Művelődésügyi Minisz-

tériumban szerdán sajtótájé-
koztatót tartott Nádor 
György, az Országos Ifjúság-
politikai és Oktatási Tanács 
titkára. Egyebek közt el-
mondotta, hogy az ifjúsági 
turizmus fejlesztésére vo-
natkozó kormányhatározat 
bizonyos mértékben már 
ezen a nyáron éreztette ha-
tását. Csaknem 14 és fél ezer 
középiskolás fiatal üdült az 
Express táboraiban, heti 
100 forintért, naponta há-
romszori étkezéssel. Ez az 
akció jövőre folytatódik, 
előreláthatólag az ideit jó-
val meghaladó létszámmal. 
Az Express által fenntartott 
ifjúsági kempingeket mint-
egy 18 000 fiatal vette Igény-
be a nyáron. 13 forintért, 
illetve a. diákok 7 forintért 
egy-egy éjszakára. 

A jövő év első feléig meg-
kezdik egy Ifjúsági kirán-
duló- és üdülobázis felépí-
tését. a tervek szerint aVe-
leneel-tó mellett, annak Bu-
dapesthez közel eső részé-
nél, 16 hektárnyi területen, 
ttt mintegy 8000 kirándulót, 
majd később ezer kempin-
gezőt is tudnak majd fo-
gadni nyaralóházakban, il-
letve sátrakban. Az Express-

szel közösen ú j akelőt indí-
tanak a középiskolások és 
egyetemisták kedvezményes 
külföldi utazásának elősegí-
tésére. 

Ebben az évben előrelát-
hatólag 30 csoportot indí-
tanak, 1800—2000 diákkal. Az 
utazásokat főként a téli szü-
netre időzítik. Az egyébként 
1300 forintos utat a diákok 
800 forintért, a 780—800 fo-
rintosat pedig 800 forintért 
tehetik meg és 8—6 hapot 
tölthetnek a szomszédos szo-
cialista országokban, 

Az új, kedvezményes If-
júsági jeg.vakelőt ls szervez-
nek. amely kiterjed vala-
mennyi vidéki és budapesti 
színházra, valamint az Ope-
raházra. Tizenötezer jegyet 
adnak kl egy-egy előadásra 
80 százalékos kedvezmény-
nyel. 

Az év hátralevő részében 
egyébként az ifjúsági tanács 
a kormány elé terjeszti a fi-
zikai dolgozók gyermekei to-
vábbtanulásának és diákszo-
elális segítésének kérdéseit 
és az ezzel kapcsolatos fel-
adatokat magában foglaló 
anyagot. Napirendre tűzik a 
pályakezdő fiatalok helyze-
téről készült felmérés ta-
pasztalatát. 

vizsgálata ugyanis a garan-
ciális javításokban — köz-
használatú kifejezéssel élve 
— hiányosságokat fedett föl. 
Ezeket különösen a bútorvá-
sárlók érzik meg: a Bútor-
értékesítő Vállalattal az el-
ső ellenőrzés óta felbom-
lott a szegedi Felszabadulás 

Ktsz szerződése. így azóta 
két kisiparos végzi a garan-
ciális javításokat. 8 ahogy 
az intézet véleményéből 
kitűnik; az ő műszaki fel-
készültségük nem biztosítja 
a Javítások zavartalanságát, 
bizonyos javításokat el sem 
tudnak végezni. 

Aggodalmak 

Nincs nap, hogy ne hal-
lana az ember valami nem 
túl kedveset a kereskede-
lemről. Ez természetes, hi-
szen a munkahelyén kívül a 
boltokkal, üzletekkel, áru-
házakkal kerül leggyakrab-
ban kapcsolatba mindenki. 
t>e egyes véleményekre 
könnyen legyinthetünk — 
ha nem szagoltunk bélé a 
tejfölbe, nem kóstoltuk meg 
az avas diót, nem a mi ci-
pőnk, táskarádiónk, televí-
ziónk mondta fel a szolgála-
tot —, hogy elfogult vevő-
vel van dolgunk. Az azon-
ban intő példa — a megyei 
tanács végrehajtó bizottságá-
nak ülésén aggódva álla-
pították meg a jelenlevők 
—, hogy a megye tizenegy 
helységében 85 nagy- és kis-
kereskedelmi „egységben" 
megvizsgált áruk között na-
gyon sók akadt, aminek mi-
nőségét kifogásolni kellett, 
amelynek forgalomba hoza-
talát feltételekhez kellett 
kötni, Vagy éppen be kellett 
tiltani. 

A kereskedelemnek első-
rendű kötelessége lenne, 
hogy — amit gyakran elmu-
laszt — konzekvensen, jól 
láthatóan jelöltesse meg, 
tüntesse fel az áru minősé-
gét, szavatossági határidejét. 
Mert igaz ugyan, hogy a 
vásárló már. van annyira 
felvilágosult, hogy nem ve-
szi meg azt, ami már nem 
használható, de ha ilyen 
jelzést nem talál, akkor 
kénytelen-kelletlen megve-
sz!, aztán reklamál. 

Nem szabad elfelejteni, 
hogy minden a kereskedel-
men múlik. Sokat morognak 
például a boltokban a visz-
szavitt üres üvegek miatt, 
de addig, amíg a vásárló 
üveget kap, azt kell vissza-
vlnnle. Ha a csomagolást el 
lehet dobni, akkor már csak 
legfeljebb a szemétgyűjtők-
nek ad több munkát, 
Ugyanígy: ha a kereskedők 
többet törődnek azzal, hogy 
a polcaikra megfelelő minő-
ségű, jó áru kerüljön, ak-
kor több idejük jut arra, 
hogy a reklamációk intézése 
helyett — kiszolgálják a 
vevőket. 

Veress Mikin* 

U| nevelőotthon 
épül Szegeden 

A gyermek- és Ifjúságvé-
delemmel kapcsolatos idő-
szerű tennivalókról nyilat-
kozott László József, a Mű-
velődésügyi Mihisztérium 
gyermekvédelmi osztályának 
vezetője. 

Nagy gondot fordítunk a 
negyedik ötéves terv gyer-
mekvédelmi jellegű beruhá-
zási programjának megva-
lósítására. a korszerű ott-
hontervezéi irányelveinek 
kidolgozáséra. Egyebek kö-
zött ú j nevelőotthon épül 
Budapesten, Miskolcon, Szol-
nokon, Szegeden, Pécsett. 

A tervek szerint ebben az 
esztendőben elkészül mint-
egy 30 millió forintos költ-
séggel a 170 személyes ú j 
debreceni leánynevelő inté-
zet, ahol gyermek- és i f jú-
ságvédő intézet, valamint át-
meneti szállás is működik 
majd. (MTI) 

Magyar áruk 
Plovdivban 

A szeptember 19—28 kö-
zött megrendezésre kerülő 
plovdivl vásárra minden ed-
diginél nagyobb mehnyiségű 
magyar árut küldenek a 
Mungexpo rendezésében a 
külkereskedelmi Vállalatok. 
A magyar árut az 1200 
négyzetméteres alapterületű 
önálló pavilonban láthatják 
majd az érdeklődők, a na-
gyobb gépipart termékeket, 
járműveket pedig az 500 
négyzetméteres szabadtéri 
kiállítási területen mutatják 
be. A Budavox magneto-
fonokkal és rádiótelefonok-
kal szerepel, A Chemolln 
anyagában megtalálhatók a 
külföldön is egyre népsze-
rűbb magyar fotócikkek és 
fotóvegyszerek. 

Állás vagy munka? 
Örömmel olvasom az új- csömös vádaskodások hang-

ságukban. hogy 18 704 ál- zartak el. Például: ezek a 
lást hirdettek meg a 11 374 mai gyerekek olyan anya-
idén végzett, diplomás szá- giasak. A viszonválaSz: 
mára. Statisztikusok rög- ezeket az öregeket semmi 
tön ki is számították, hogy más nem érdekli, csak a 
— mivel pályázattol vagy pénz. Tudniillik, a vitákat 
egyénileg 9l43-an léphettek könnyen lehet anyagi térre 
munkába. a többiek már vinni. Közismert, hogy — 
előzőleg elhelyezkedtek — legalábbis elméletileg -
72 százalékkal több vttlt aki jobban dolgozik, az 
az állés, mint amennyien jobban keres. A fiatolok, 
végeztek. amikor mutikát követelnek 

Félő azonban, hogy ezt maguknak, akarva vagy 
az egyszerű százalékszám!- akaratlanul a több kere-
test egy három-négyéves sethez való jogukat ls f i r-
gyakuriattal rendelkező tatják. 
matematikussal végeztették Nagyon jó, hogy ilyen 
el. Ugvahls azt is folyton nagy az érdeklődés a fiatal 
olvasom az újságokban, diplomásak iránt. Ez min-
hogy a fiatal szákemberek denesetre biztató, hiszen 
olyan munkát kénytelenek azért jelez valamit. Azt, 
végezni, amelyhez sem fin- hogy egyre nyilvánvalóbbá 
tálnak, sem szakembernek válik: az egyetemeken és 
nem kell lehnl. Állásuk főiskolákon nem azért ká-
váin, hogyne lenne, amikor peznek annyi szakembert, 
az úgynevezett nomenkla- hogy minél több marna 
túrák szerint — legalábbis újságolhassa el a szom-
elméletileg — lassan már szédasszonyának, hogy fia 
minden íróasztal melletti vagy lánya megkapta a 
beosztást egyetemi vagy diplomáját, hanem hogy 
főiskolai végzettséghez mindennek a népgazdaság, 
kötnek. Munkájuk viszont a közművelődés lássa hasz-
nem mindig van, mert a "nát. Mert régi igazság, 
gyakorlatban gyakran ki- hogy a tudás hatolom, 
derül, hogy a tudás ugyan Persze, éppen a mi gya-
nagyon fontos, de mégsem korlatunk Ijúzonyitja sok 
annyira, hogy igényt tart- helyütt, hogy a korszerű-
sanak rá, továbbá, hogv a en kiképzett mérnök vagy 
fiatalember az egyetemen mezőgazdász nem sokat 
korszerű módszereket ta- tud tenni elavult körülmé-
nult, de a diplomával a nyek közijtt. De fordítva 
ZBebében el kell sajátíta- is igaz a tétel: hiába kor-
nia a korszerűtleneket. szerűsíterténk, h a nem ké-

Nem egy s nem két fia- peznénk hozzá megfelelő 
tel diplomás dilemmája ez. szakembereket, 
ö k azt szokták kérni, né- Sajnos, megesik nálunk, 
ha követelni, hogv hagyják hogy a drága pénzen be-
őket dolgozni, Jól dolgoz 
nl. Nekik azt szokták ma-
gyarázni, hogy nem eszik 
a kását olyan forrón, 
ahogy főzik, s lehet, hogy 

szerzett, nagy nehezen 
megvásárolt gép hónapo-
kig vagy évekig hever, 
rozsdásodik a g,vjr- vagy 
a tsz-udvarokon, ahelyett, 

esztendőkig tanultak az hogy hasznot hozna. Az 
egyetemen, de még sok ta- ilyesmit könnyű észreven-
nulnivalójuk van az élet- n k Azt viszont, hogy egy 
ben. A fiatal diplomások ember nem teheti azt, 
nem értik, miért olyan tü- amire képes, hogy nem ad-
relmetlenek a fiatalok, hatja képességei és tudása 
amikor még fiatalok. A maximumát, már nehezebb 
Vége nagyon sok esetben felismerni, 
az a dolognak, hogy köl- p. i. 

A textilipar fokozza 

a szintetikus termékek gyártását 
ig 

Ugrásszerűen megnő 1975-
a szintetikus termékek 

aránya a hazai textiliparban, 
különösen a pamutszövő 
ágazatokban, Erről vallanak 
a vállalatoknak a nagyará-
nyú rekonstrukcióhoz igazí-
tott ötéves tervei is, ame-
lyeket a közelmúltban 
„szembesítettek" a Köny-
nyűiparl Minisztériumnak a 
tervidőszakra szóló elképze-
léseivel. A minisztériumban 
arra alapozták ezeket, hogy 
1870-ben ö textilipar össze-
sen 33 százalékban használt 
fel mesterséges, s ezen be-

Zsombói példa: 

Villany és víz 
a tanyai iskoláiban 

Gyakran adunk hírt szép 
összefogásokról mostanában. 
Volt a televíziót minden is-
kolának mozgalom, heten-
ként jelentkeztek az üjabb 
és újabb adakozók, Most 
villanyt szeretnénk min-
den tanyai iskolába, ahol 
erre a józan számítás lehe-
tőséget ad. Van, aki nyújt-
ja a kezét, hogy ő majd se-
gít. Zsombón külön is meg 
kell állnunk egy szóra, 
mert Itt többszörös összefo-
gásról van szó. Divatosan 
mondva: komplex segítség-
ről. 

Az Újhelyi Andrásról el-
nevezett tanyai iskola együtt 
kaptft a villannyal a vizet, 
A vízügyi igazgatóság embe-
rei társadalmi munkában 
adták a tervet, a Virágzó 
Gyümölcsös SzakszöVétke-

20 ezer forintot kite-

vő összegért megvásárolta a 
szükséges csöveket, és a sze-
relőbrigád el is vezette a vi-
zet. Előtte viszont a Gyü-
mölcsöskert Szakszövetkezet 
tagjai fogtak ásót és lapá-
tot, a vezeték árkát Ők ás-
ták meg. Bzülők és az is-
kola egykori tanítványai az 
árkok betemetését vállalták. 

A DÁV brigádjai azon 
igyekeztek, hogy tanévnyi-
tásig odaérjen a villany az 
iskolában. Két nap alatt el 
la készültek a másfél kilo-
méteres vezetékkel. A bel-
ső szerelési munkákat a 
Hungária 8zálló javítöbri-
gádja végezte szabadnapja-
in ügy, hogy utána szépen 
be i« meszelte a tantermet. 

Közös összefogással pél-
damutató műnkét végeitek 
valamennvtön 

lül 11,8 százalékban szinte-
tikus szálat. Ügy tervezték, 
hogy 1878 végére a mester-
séges szálak aránya 40—41 
százalékra nő, s ebből fele-
fele arányban fényesednek a 
cellulóz alapú és a szinte-
tikus szálak. A vállalati ter-
vek „végösszegükben" meg-
feleltek a minisztériumi el-
gondolásoknak, de az össze-
tétel eltér azoktól: méghozzá 
a szakértők szerint a leg-
megfelelőbb Irányban; a 
gyárak §3 százalékra kíván-
ják \ növelni a szintetikus 
szálak arányát. . 

A mesterséges cellulóz ala-
pú selymek előállítása egyre 
költségesebb. Míg a szinte-
tikus szálak ára a termelés-
növekedéssel egyenletesen 
csökken. 

A fogyasztók leggyakrab-
ban poliamid, poliészter és 

koznak. Az újfaj ta anyagok 
térhódítására vall. hogy csu-
pán a Pamutnyomóipari 
Vállalatnál mintegy too-féle 
ú j szövötl, és hutkott kelme 
készül szintetikus keverék-
ből. 

Szintetikus kelmék közül a 
polleszter keverékek viszik a 
fő szerepel. Kezelésük olyan 
könnyű, mint. a nyloné, de 
annak hátrányos tulajdon-
ságai nélkül, mert nedvszí-
vók és viseletük kényelme-
sebb. 

A legkorszerűbb szövőgé-
peknél is termelékenyebb 
kötőgépekről olyan termé-
kek kerülnek le. hogy nem 
lesz könnyű eldönteni egy 
anyagról, kötötték-e vagy 
szőtték. A gyapjügyárakban 
már dolgoznak is olyan gé-
pek. amelyek női kabátszo-
vetet gyártanak, de nem 

pollakrilnitril alapú, illetve szövik, hanem kötik azokat, 
keverékű textíliákkai talál- (MTI) 

Szakemberek segítik 
a környezet védelmét 

Az ipari termelés, a me- tagjai tanulmányokban ösa» 
zőgazdaságl kemizálás és a szegezik tapasztalataikat, ja-
közúti forgalom állandó nö- Vaslatokat adnak technológiai 
vekedése mindinkább köz- módosításokra Külön témá-
ponti témává emelt a kör- ban elemzik például a gép-
ttyezetvédelmet. Az Országos járművek kipufogó gázaínak 
Műszaki Fejlesztési Bizott- levegőszennyező hatásét, 
ság irányításával szakember- részletesen foglalkoznak 
kollektíva dolgozza ki a ltör- ezek csökkentésének mód-
nyezetvédeiem ipari vonat- szereivel A tanulmányok 
{ E S * . koncepcióját A kü- összességéből állítják össze 
lönboző Szennyezések éB ár- , , L . , 
tálmak elemzésére szakem- a t í a k™eepciot, amely ut-
befekből álló munkacsopor- mutatást ad a környezetve 

1§ alakultak, melyeknek delemhez:. 


