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Családi életre 
nevelés 
az iskolákban 

Az 1974—75-ös tanévben — 
kísérleti jelleggel — 60 álta-
lános és 30 középiskolában 
megkezdik a családi élettel 
kapcsolatos ismeretek okta-
tását. Az osztályfőnöki órá-
kon évi 4—6 órában ismer-
tetik majd — meghívott or-
voselőadókkal együtt — a 
családi élettel kapcsolatos 
etikai, szociológiai, jogi, 
egészségügyi és társadalmi 
kérdéseket. Foglalkoznak a 
fiúk és a lányok kapcsolatá-
val. s a szexuális élettel ösz-
szefüggő fcSfcmtosabb isme-
retekkel is. A komplex isme-
retek oktatását már az álta-
lános iskola ötödik osztályá-
ban — a 11 éves gyermekek 
számára — elkezdik. (MTI) 

Csomópont 
korszerűsítése 

Gyakran látogatnak át a 
szegediek is Vásárhelyre, így 
nem közömbös számukra 
sem az az átalakulás, amely 
a város központjában törté-
nik. Eddig gondot okozott az 
autósoknak, motorosoknak a 
Kossuth téren való közleke-
dés. 

A Kossuth téri csomópont 
korszerűsítése előtt a térbe 
torkolló Szántó Kovács Já-
nos utcában megkezdi a csa-
tornaépítést a Közúti Építő 
Vállalat. A két-három hó-
napig tar tó munka után kö-
vetkezik az ú t . és járdaépí-
tés. A jelenlegi úttestet 13 
méterre szélesítik és négy 
forgalmi sávot alakítanak ki 
rajta. A Kossuth téri cso-
mópont korszerűsítése során 
forgalomszabályozó lámpá-
kat helyeznek el és lekere-
kítik a betorkolló sarkokat. A 
tervek szerint 1975. június 
30-án fejeződik be ez a 
munka. •» 

Van — de 
még sincs i 

Illetékesek a sörellátásról 

Mindössze néhány nap óta rolása tehát nem okoz any-
van igazi nyári kánikula, s nyi gondot —, s folyamatos 
máris megfogyatkozott, el- kínálata kelti azt a benyo-
tűnt a pultokról, hiányzik a mást, hogy kizárólag csak a 
vendéglökből, éttermekből a drágább fa j tákat lehet kap-
sör. Pontosabban az olcsóbb, ni. 
közkedveltebb Kőbányai vi- — Az időben megrendelt 
lagos. Az import és hazai mennyiséget, a választékot 
minőségi sörök választéka biztosítani kell. Hordós sör 
valóban kielégítő, ám sokan van minden mennyiségben, 
vannak, akik az olcsóbb sört azonban kevesen kérik. A 
kedvelik és szeretik. Vajon gond a palackozásnál kezdő-
mi okozza a jelenlegi ellátá- dik. A gyár kirendeltségei-
si nehézségeket, miért csak nek kapacitása kicsi. Sem a 
a drágább fa j tákat lehet Kőbányai Sörgyár, sem a 
kapni? megyei kirendeltségek töl-

B i t z Oszkárné, a megyei tőkapacitása nem emelkedett 
tanács vb kereskedelmi osz-

Fogadóórából 
— panasznap 

Ügyek, melyeket kötelességből intézni kellene 

tályának főelőadója: 
— A megyében a nyári 

hónapokban nem volt és 

tavaly óta. Lényegi javulást 
1978-ban várhatunk, a Szen-
tesi Sörgyár üzembelépésé-
vel — mondotta befejezésül 

nem lesz hiány a csapolt és Bitz Oszkárné. 
palackozott sörből. A har- A Kőbányai Sörgyár sze-
madik negyedévre 76 ezer gedi kirendeltségének veze-
hektoliter sör áll rendelke- tője Dóczi István, a követ-
zésre. A Kőbányai Sorgyár kezőkkel egészítette ki a hal-
megyei kirendeltségei e lottakat: 
mennyiség 10,5 százalékát — Az ünnepi hetek alatt, 
szállítják import sörből — a a kánikula beálltával meg-
többit hazai fajtákból. Az szűnt a dolgozóink szabad 
összmennyiség 36 százaléka szombatja. Naponta két mű-
hordós sör. A problémát én szakban 240 hektolitert dol-
abban látom, hogy egyrészt gozunk föl, azaz 48 ezer pa . 
a lakosság a választék elle- lackot töltünk meg. (Makón 
nére csak a Kőbányai vilá- ugyanennyi idő alatt 200 
gost — a kommersz sört — hektoliter,— 40 ezer palack 
keresi. Másrészt a bolti, il- — a teljesítmény.) Ennél 
letve a vendéglátóipari egy. többre a jelenlegi körülmé-
ségekben is csak ezt kérik, nyek között képtelenek va-
s mindaddig, amíg a készlet gyünk. Barna sör viszont 
tart, sem minőségi, sem im- van minden mennyiségben, 
port sört nem vásárolnak. Ezt azonban senki sem ke-
Nehézséget okoz, hogy a Kő- resi. Nektár sör valóban 
bányai világos szavatossági hiányzik hetek óta — ebből 

25-30 fokos meleg- a z o n b a d o l y a n ^evés az 
. ... . „ igény, hogy a budapesti 

mindössze 2—3 nap. g y á r b a n is csak meghataro-
Ezért rendelnek belőle óva- zott időszakonként palackoz-
tosan a kiskereskedelemben zák. A nyári hónapokra az 
és a vendéglátóiparban is. ÍL1Iátáf biztosított. A pécsi 
, • -ii . x Pannónia Sörgyár is „bese-

A pasztönzált, illetve minő- ^ S z a l o n > K i n l z S í b a r n a 
ségi magyar sörök eltartha- Maláta pezsgő szállításával, 
tósága lényegesen hosszabb Előreláthatólag augusztus 
idejű, 60—180 nap. Ezek tá- k ö z e p é n működni kezd a Kő-

Még alig mondta végig a 
panaszát Ács József, aki a 
tar jáni 310-es C lépcsőház 
lakói nevében beszélt, . s 
még alig csodálkoztunk ra j -
ta eleget, már jött is Juhász 
Rudolfné, aki ugyanennek a 
lépcsőháznak lakója, és 
megismételte közös gondju-
kat, amit ebben a kánikulá-
ban akár kínnak is lehet ne-
vezni: az ablakukhoz túlsá-
gosan közel van az ú j MÉK-
áruház szemétgyűjtő konté-
nerje. Hetenként kétszer 
ürítik, elképzelheti bárki, 
mit je lent Légy, bűz, fertő-
zésveszély, ablakot alig-alig 
tudnak nyitni miatta. 

ideje 
ben -

Reklamációk, 
ruházati cikkekre 
A KERMI vizsgálata 

bányai Sörgyárban az a 
francia pasztörizáló gépsor, 
amely óránként 24 ezer üve-
get pasztörizál. így lehetővé 
válik, hogy a Kőbányai vi-
lágos kivételével valameny. 
nyi hazai sörfajta pasztöri-
záltan, lényegesen nagyobb 
szavatossági idővel kerüljön 

| forgalomba. Reméljük, ezzel 
kielégítő egyenletes ellátást 
tudunk biztosítani. 

A Kereskedelmi Minőség-
ellenőrző Intézet, mint isme-
retes, vevőreklamációkkal is 
foglalkozik. Idén az első fél-
évben 26 százalékkal több 
panasznak nézett utána, mint 
•iz előző hat hónapban. Érde-
kes, a növekedés teljes egé-
szében a ruházati cikkekre 
vonatkozó kifogásokból adó-
dik. Rossz anyagminőség, 
vagy gyártási hiba miatt a 
megvizsgált 14 100 reklamá-
ció közül 9884 indokolt volt. 

Nézzük csak meg részlete-
sebben! 

Sok panas z volt a külön-
féle jersey kelmékre, első-
sorban azért, mert nem elég 
kopásállók. Többségükben 
igazaknak bizonyultak ezek 
a bejelentések. Nagyobbrészt 
indokoltak voltak az olyan 
észrevételek is. hogy a férf i -
ingek és -pizsamák mosás 
után összemennek, s nem 
eléggé tar t ják a színüket. A 
Fékonpressz-ingekben az ki-
fogásolták a vásárlók, hogy 
az anyaguk mosás közben 
gyűrődik. Sokan tették szóvá 
a fésűs szövetből készült öl-
tönyök gyűrődékenységét. 
Általában, de különösen a 
munkaruháknál, jobban kel-
lene ügyelni arra, hogy a 
zsugorodás, szakadás, bélés-
foszlás kisebb mértékű le-
gyen. illetve teljesen szűnjék 
meg. 

A Centrum Áruházak Tex-
tilfeldolgozó Vállalata által 
gyártott ballonkabátoknál a' 
ragasztott részek 'szétválása 
okozott panaszt. A varrások 

foszlását vagy a műselyem 
bélés zsugorodását reklamál-
ták a vásárlók a Szegedi' 
Férfi- és Női Divatszabó Vál-
lalat és a Május 1 Ruhagyár 
ballonkabátjainál. Szőrmés 
áruknál főleg a z adott okot 
indokolt panaszokra, hogy a 
tűzések mentén az gyakran 
szakadozott 

A korábbinál lényegesen 
többen reklamáltak a kötött 
termékek — nadrágok, puló-
verek, kardigánok — minő-
ségére, s a panaszok jelentős 
hányadát az intézet jogosnak 
minősítette. Elutasította vi-
szont az olyan kifogásokat, 
amelyeknél kiderült, hogy a 
gyors kopást szűk nadrágvi-
selésből adódó gyakori súr-
lódás okozta. Indokoltan kifo-
gásolták a vásárlók a Buda-
pesti Harisnyagyár finom női 
harisnyanadrágját, amelyek-
nek jellemző hibáik: szem-
pattanás. méreteltérés, lyuk. 
szálhúzódás. 

Lábbelikre összesen 8359 
reklamáció vonatkozott az 
elmúlt félévben. Ebből több 
mint 6 ezret vizsgált meg a 
KERMI, és úgy találta, hogy 
75 százaléka alapos és indo-
kolt volt. Legtöbbször a talp 
és a sarok vált le nem meg-
felelő felerősítés miatt, de 
ba j volt a vízállósággal, sőt 
egyes anyagrészek hamar de-
formálódtak, a lakkbőr kitö-
redezett stb. 

A vásárlók tájékoztatása 
általában megfelelő volt. hiá-
nyos kezelési utasítást vi-
szonylag keveset talált az 
intézet* j 

Aluljáró 
Szolnok épülő ú j pálya-

udvarán pénteken, tegnap 
megnyitották az utasok előtt 
a gyalogos aluljárót. Ez a 
felvételi épületet és a vágá-
nyokat köti össze. 

A petőfitelepi Il-es alap-
szervezet fogadóóráján va-
gyunk, így nevezik ezt a va-
lójában Tar ján területén 
működő pártalapszervezetet. 
Eiler Márton titkár és a ve-
zetőség jelenlevő tagjai, 
mint Fodor István és Eszik 
Imre nem is csodálkoznak, 
valójában ilyen és ehhez 
hasonló gondokkal állítanak 
be hozzájuk az emberek, és 
természetesen mosolyogni 
ezen nem lehet, mert ha ap-
róságnak is tűnik egy ilyen 
„szemétügy", jó néhány em-
ber napjai t keserítik meg. 
Másrészt feltétlenül azt mu-
tat ják, hogy a legapróbb dol-
gokban is a pártalapszerve-
zethez szaladnak, segítséget 
tőlük várnak az emberek. És 
éppen, mert a szomszédban 
van az áruház, azonnal át is 
megyünk. Mondanom sem 
kell, hogy az embereknek 
igazuk van, és nem is ez a 
meglepő a dologban, hanem 
ahogy az üzletvezetővel be-
szélgetünk, kiderül, hogy va-
lóságos vándorkonténer már 
ez a szerencsétlen szemét-
gyűjtő, most éppenséggel a 
harmadik helyén van. Az 
áruház mögötti parkolóból 
is elfoglaltak már számára 
egy helyet, de hogy, hogy-
sem, onnét meg az autósok 
kiutálták. A konténert Szál-
lító teherautós azt nyilat-
kozta több ízben az áruház 
vezetőjének, hogy felőle 
akárhova tehetik, csak meg 
tudja közelíteni, és mégis a 
lehető legrosszabb helyen 
áll pillanatnyilag is. Mert 
a panasz után pontosan egy 
héttel ugyanott látható, igaz, 
az üzletvezető szerint a vá-
rosi tanács illetékesei intéz-
kedtek az áthelyezéséről. 

Azért részleteztük ezt az 
esetet, mert bárki lemérheti 
raj ta, miért kell látszólag 
apró ügyekkel is a pártalap-
szervezethez menni. Mert 
mondja azt meg valaki, mi-
ért kell hetekig panaszkodni, 

pártszervet, újságot megmoz-
gatni azért, amit csekélyke 
belátással, de ha éppen szi-
gorúak vagyunk, kötelesség-
tudással el lehet intézni? 
Mert az emberek nem. in-
dultak a KÖJÁL-hoz, holott 
a KÖJÁL nem biztos, hogy 
ejnye-ejnye megrovással in-
tézné el azt, hogy a bolt 
hulladékát csak hetente két-
szer viszik el, s az addig is 
a tűző napon, a lakóházhoz 
közel vár ja sorsát. Valójá-
ban hasonló az összes többi 
ügy, ha akarom kicsi, ha 
akarom nagy. Mert magya-
rázza meg például valaki 
hogy ugyancsak az ú j ABC 
előtt miért nem tudták több 
hete elkészíteni a járdát, 
amely most tankcsapdának 
is beillik. Mert kezdetben 
volt a sima aszfaltjárda, de 
valaki kitalálta, hogy az 
nem is elegáns, meg talán 
nem is jó, vagy ki tudja, mi-
ért, de felszedték, és négyzet 
alakú betonkereteket öntöt-
tek, amelyek persze csak 
napok alatt kötődnek meg 
annyira, hogy a hézagaikat 
be lehessen tölteni. Az áru-
ház természetesen, közben 
vár ja a vásárlókat, akik 
csetlenek-botlanak, a baba-
kocsikat például az anyukák 
képtelenek az ajtóig vinni, 
viszont a múltkor kar ján a 
kisbabával, kezében a nagy 
csomagokkal megbotlott, és 
elesett egy anyuka. Aki lát-
ta, első haragjában szitkot 
zúdított az építőkre, és vall-
juk be, teljesen igaza is 
volt. Mert nincs az a szak-
ember, aki tagadni merné, 
hogy tizenöt-húsz ember egy 
nap alatt ripsz-ropsz befe-
jezné ezt a területet, de hol 
van ez a tizenöt-húsz em-
ber? Hárman-négyen látha-
tók öt-hat munkahelyen, így 
aztán itt sincsenek kész, meg 
például az 510-es épület vé-
génél sem tudják ugyanezt a 
munkát hetek óta befejezni. 

ben, az elmúlt két-három 
hét feltehetőleg elég lett vol-
na megjavítására. Mert kü-
lönben minek is lesz ott az 
a szökőkút? Ha csak nem 
azért, hogy egyszer egy sta-
tisztikában majd azt is fel-
soroljuk, hogy hány szökő-
kút van T a r j á n b a n . . . 

. Mert ismét panasz van a 
300-as épületek mellett épült 
óvodakörnyék állapotára, Ei-
ler Márton párt t i tkár előve-
szi az alapszervezet levele-
zéséből azt a három panasz-
levelet, amit hozott-vitt a 
posta, annak érdekében, 
hogy intézkedjék mar valaki 
annak a hatalmas pocsolyá-
nak az eltüntetésére, ami ott 
van. Számoljanak csak utá-
na, mióta nem volt eső, és 
ma is mocsár van az óvoda 
előtt, és a televíziószerviz 
bejárata környékén. Az 
alapszervezet a panaszt a 
városi-járási NEB-hez el-
küldte, az továbbította az I. 
kerületnek, ahonnét megjött 
ugyan a levél, amelyben el-
ismerik, hogy szükséges oda 
a csapadékvíz-levezető csa-
torna, azt is, hogy nem nagy 
összeg kell ehhez, csak ép-
pen a bűvös beruházási ke-
retből. Ez pedig nincs. Érte-
sítették viszont a megyei-vá-
rosi tanács vb tervosztályát 
is. Mindettől a pocsolya el 
nem szégyelli magát, mert a 
folyadékok törvénye szerint 
csak azt teheti, amit tennie 
kell: lejtőnek lefele folyik, 
a legmélyebb helyen meg-
áll, s ha nincsen csatorna, 
csak ott marad. A gyerekek 
beleesnek, az autók a járda 
szélén beszakadnak. Kis ügy, 
vagy nagy ügy? — kérdez-
hetik. — Az alapszervezet 
vezetősége pedig igaza tu-
datában együtt bosszanko-
dik az emberekkel. S ez 
esetben még az is ra j tuk 
„szárad", hogy nem tudnak 
intézkedni. Pedig szeretné-
nek segíteni! 

Ha már felemlítettük az 
510-es környékét: jogos ha-
raggal kérdezhetik az embe-
rek, mi van a frissen elké-
szült szökőkúttal? Azt 
ugyanis mindenki látja, hogy 
a környék apró gyerekei az 
első napokban boldogan vet-
ték birtokba, és belemász-
tak, fürödtek benne, azt vi-
szont nem tudják, hogy ezt 
akarta valaki megakadályoz-
ni, és azért csukta le a cso-
bogó szökőkutat, vagy ép-
penséggel elromlott. Mert 
ugyan kinek fá jna az, ha a 
kőrengeteg hőségében az ap-
ró had végre valami enyhü-
lést találna? S ha meg el-
romlott valami a szerkezet-

Éppen ezért van értelme a 
területi alapszervezetek fo-
gadóóráinak: megismerik az 
emberek gondját, baját , és 
kialakul az a sajátos légkör 
az alapszervezet és az em-
berek között, amelyre talán 
a bizalom szó is szegényes 
kifejezés. Mert fáradhatatla-
nok az ügyek intézésében, és 
valljuk meg, szükségük ie 
van a türelemre, a végtelen 
türelemre, hogy újból és ú j -
ból intézkedjenek olyan 
ügyes-bajos dolgokban is, 
amelyet minden illetékes sa-
ját hatáskörében gondosság-
gal, emberséggel és persze, 
kötelességből megoldhatna. 

Szőke Máris 

Üvegben 

az őszi-
barack 

A Szegedi Konzervgyár-
ban dolgozzák fel a híres 
szatymazi őszibarackot. A 
szezon kellős közepén a 
meghámozott gyümölcsöt na-
gyobb üvegekben tárolják, 
sterilizálás után pedig a 
raktárakban várnak sorsuk-
ra a befőttek. Később ezek-
ből az üvegekből kisebbekbe 
szortírozzák az őszibarackot, 
illetve a vegyes gyümölcsök-
höz keverik. A gyárban 
elektromos targoncákkal 
szállítják a raktárakba a be. 
főttes üvegeket. 

Aca-S . s á n d o c -felvétele 


