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• Néhány jó tanács vásárlóknak 

Mit mond a fogyasztóvédelem? 
szabad belenyugodnunk, hogy 
a szegedi paprika az exportban 
prímásból másodhegedűssé 
vált. 

- Ha belföldön is export 
minőséget produkálunk, akkor 
visszatérnek a külföldi vevők. 
Ebből a szempontból lenne jó 
egy malomban őrölnünk a Sze-
gedi Paprika Rt.-vei. Sajnos, 
eddig személyesen is hiába 
próbálkoztam a kapcsolatfel-
vétellel. 

Somogyi György a köztu-
datban a fekete őrlésű papri-
kának ismert terméket inkább 
„kényszer" paprikának nevezi, 
amely a termelői érdekeltség 
hiánya miatt alakult ki. A nem-
régiben alakult Szegedi Fű-
szerpaprika Termelők Egyesü-
lete legális utakon kívánja a 
termelőket eljuttatni a tisz-
tességes haszonig. Első felada-
tának a reális helyzetelemzést 
tekinti. A későbbiekben e szak-
mai szervezet szeretné elő-
segíteni a feldolgozásban való 
érdekeltséget, és a kereske-
delem termelői- fe ldolgozói 
kontroll alá vonását. Esetleg 
más tájegységek egyesületeivel 
az országos terméktanácsban is 
indokolt lehetne a részvételük. 
Egyébként a gyár elődjét , a 
beváltót röszkei, miháiytelki, 
alsóvárosi, feketeszéli terme-
lők hozták létre annak idején. 

Bár a belföldi fogyasztás 
kétharmadát a kistermelői kör 
szolgál ja ki, az exportra az 
egyesület szerint is a két nagy 
gyár a legalkalmasabb. Csak a 
minőségi paprikát kel lene 
megfizetnie. A paprikabeváltás 
intézményét sem lenne haszon-
talan ismét megvizsgálni, mint 
a minősített és garantált ter-
melői paprika zálogát. 

T. Sz. I. 

A karácsonyi, újévi időszak-
ban vásárlásunk bőségesebb a 
szokottnál. Saját érdekében 
győződjön meg a termék fo-
gyaszthatósági. minőségmeg-
őrzési vagy felhasználhatósági 
idejéről! A határidők a csoma-
golóanyagon vannak feltün-
tetve. Karácsonykor leginkább 
a hal- és a baromfifogyasztás 
növekszik. A friss halhús - ha 
nem élő halat veszünk - vilá-
gos, a hal kopoltyújának élénk 
pirosnak kell lennie. 

A fenyőfa szabadáras ter-
mék. az árus a piaci viszo-
nyoknak megfelelő árért adja. 
Ha mérik, akkor a vágáslap és 
a vezérhajtás csúcsa közötti 
távolságot kell mérni. 

Ha textilterméket, ruhane-
műt vásárolunk, figyeljünk a 
kiválasztott termék méretére, 
alapanyagára, használati-keze-
lési utasításaira! A fehérneműt 
a boltok csak abban az esetben 
cserélik, ha az eredeti csoma-
golás sértetlen. Ezért a vásárló 
gondolja meg, mielőtt kibontja 
az ajándékba vett terméket. 
Vásárlás során mindig kérjünk 
nyugtát vagy számlát, őrizzük 
meg, mert a későbbiek során 
ezzel tudjuk bizonyítani, hogy 
a terméket mikor, hol és 
milyen áron vásároltuk meg. A 
boltok a terméket a vásárlástól 
számított 8 napon belül kicse-
rélhetik, a vásárló azonban 
nem kérheti, hogy a vételárat 
ad ják vissza. A jogszabá ly 
kifejezetten csak a cserét teszi 
lehetővé. A nyolc napot úgy 
kell számítani, hogyha pénteki 
napon vásárolták az árut, a 
nyolc napba a szombat és a va-
sárnap is beleszámít. 

Az árut úgy kell becsoma-
golni - jellegének megfelelően 
- , hogy szállításra alkalmas le-
gyen. A csomagolásért a keres-

kedő különdíjat nem számíthat 
fel. Ha a vásárló díszcsomago 
lást kér, abban az esetben a ke 
reskedő a felhasznált papír és 
díszítőelem árát felszámíthatja 

Tv, videó, videokamera vá 
sárlásakor általános igény ese-
tén inkább vegyék a hazai 
gyártású vagy összeszerelhető 
készülékeket. Luxusigény ese-
tén a világcégek képvisele-
teinél vagy kereskedőinél vá-
sároljanak. Ha olyan termékel 
vásárolnak, amely jótállásra 
kötelezett, a számlával együtt a 
jótál lási jegyet is gondosan 
tegyék el. Ha a jótállásra köte 
lezett termék a vásárlástól szá 
mított 3 napon belül meghibá 
sodik, a ke reskedő köteles 
visszavenni , és új terméket 
adni helyette. Hangsúlyozzuk 
hogy elsősorban a csere kötele-
ző. Ezért nem tanácso l juk , 
hogy a vásárló az ünnepre való 
tekintettel saját maga nézze 
meg, vagy szerelővel próbálja 
megjavíttatni a terméket. Eb-
ben az esetben ugyanis a csere 
és a garanciális javítás lehető-
ségét is elveszíti. A termékek 
hez kötelező a minőségtanú 
sítás és a magyar nyelvű hasz-
nálati-kezelési útmutató. En-
nek hiányában a vásárló ki van 
téve annak, hogy a termék 
használatát vagy kezelését nem 
megfelelően végzi. Vásárlás 
alkalmával ezt mindig követel-
jük meg a boltoktól. Ameny-
nyiben reklamációja nem nyer-
ne elintézést a vásárlás színhe-
lyén, panaszával forduljon a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügye 
lőség megyei/fővárosi felügye-
lőségeihez. vagy a Főfelügye-
lőség Információs- és Panasz 
irodájához (Bp. V. Dorottya u 
2. Tel.: 118-0648). 

Fogyasztóvédelmi 
Föfelügyelöseg 

• Egy malomban őröljünk! 

Lóg-e még füzér 
Alsóvároson? 

Vastagh Józsefet, a röszkei 
gazdakörben tevékenykedő 
nyugdíjas népművelőt - aki az 
országos fűszerpaprika termék-
tanács etikai bizottságának is 
tagja - kérésére kerestem meg, 
hogy kifejthesse véleményét a 
fűszerpaprika-termesztés szí-
néről és visszájáról. A meg-
beszélt időpontban a Magyar 
Vállalkozói Kamarát képviselő 
Farkas Tibort, valamint Somo-
gyi Györgyöt, a ZKI Fűszer-
paprika Kutató Állomásának 
tudományos osztályvezetőjét is 
ott találtam. 

Vastagh József eddig négy 
„paprikás" tévéfilmjét említet-
te bizonyságul, hogy van fo-
galma a témáról, s röglön egy 
1937-es újságkivágást muta-
tott , A paprikasz.övetség a 
kistermelők érdekeit szolgálja 
címmel. Szerinte a helyzet ma 
kísértetiesen hasonlatos az ak-
korihoz. A leírtak szerint Vitéz 
Shvoy Kálmán, az ügynek 
elkötelezett parlamenti képvi-
selő sikeresen tevékenykedett, 
amikor a kisemberek segítsé-
gére sietve elérte, hogy a kor-
mány megakadályozta a nagy-
birtokok azon törekvését, hogy 
a paprikatermesztést kivegyék 
a kistermelők kezéből. Most, 
amikor tömérdek ember vis/-
szakapta a földjét, a paprikát 
sem lenne szabad kifeledni a 
lehetséges jövedelemszerzési 
lehetőségek sorából. 

Az alapprobléma Somogyi 
György összegzésében: 

A babos kendő időszakában még jó kezekbe kerültek 
a pirosló csövek. (Fotó: Somogyi Károlync) 

- Szeged környékén tiz-
tizenöt éve még. mint a har-
mincas években. 4-5 ezer hek-
táron díszlett a fűszerpaprika. 
Mara felére csökkent a terület. 
Elvesztett lehetőségünk kiin-
dulópont ja . hogy a világke-
reskedelemben a hungaricum-
ból a tömegkategóriába süly-
lyedt a paprikánk. Veszélyes, 

ha maga a feldolgozó mondja: 
nem kell a minőség. A szegedi 
paprika valóban származzon a 
szegedi termőtájról. Kalocsa 
környékén nem ennyire rúgták 
még fel a hagyományt. Ott a 
házakon még lehet látni szü-
tyőben lóg<j paprikát, de még 
füzérest is. 

Vastagh József szerint nem 

• A fe lnőt tek persze nem 
értették az egyszerű kis rajzot. 
Kalapnak nézték. Pedig olyan 
félreérthetetlen, hogy kígyó a/ 
elefánttal a hasában. A történet 
tanulsága örökre szóló. Tegnap 
délután például a Démász Rt 
Klauzál téri központjában pél-
dálózott vele Tamás Miklós, a/ 
áramszolgáltató műszaki igaz-

Fonalholtunk megváltozott 
nyitvatartási idővel 
szeretettel várja régi és új 
vásárlóit a Rózsa u. és 
Holló u. sarkán hétfőtől 
péntekig 8-16 között 
Tel.: 492-032. 

Viszonteladók, figyelem! 
Most már kapható 

A KEDVENCE 
ELEDELE, 

Kl TYASZALÁMI. 
Érdeklődni lehet 364-7<X)-as 

telefonon. Megahús Kft. 

Cipő, bőrdíszmű, 
kárpitosipari alapanyagok, 
bőrök, műbőrök, szegek, 
cipöfestékek, ragasztók, 
gumiáruk kedvező áron 

kaphatók. 
Grunwald-BOrker Kft. 

Szeged. Takaréktár u. 1. 
Telefon: 313-356 

• Technikaóra a Démásznál 

Mint a Kisherceg kalapja 
gatója a tanárképző 11-es gya-
korlója 8. a osztályos tanulói-
nak: beszéljük meg, értelmez-
zük a dolgokat , értsük meg 
egymást! - céllal. 

Ladák-Samarák 
495 000 Ft-tól 

kaphatók, megrendelhetők 
Csongrád, Autószerviz 

I el.: 6.V 382-555, 
este 6.V 381-136 

A Vám- és Pénzügyőrség Csong-
rád és Békés Megyei Parancs-
noksága (Szeged. Malom u. 9.) 

felsőfokú végzettségű 
szervező-programozót keres. 

Novell- ismeretekkel rendelke-
zők e l ő n y b e n . Érdeklődni a 
jelzett elmen, vagy a 486- 186-os 
telefonon. 

2 db Pajazzó, OMH-
engedelyes, mechanikus, 

új 10 Ft-ossal működő 
játékgép rendkívül 

kedvező áron eladó. 
Érd.: 62/312-877-es 

telefonon 

Amerikai nagyvállalat hazai vezérképviselete keres 

területi képviselőket 
elektronikus bolti berendezések hazai 

terjesztésére 

Javadalmazás: jutalékos rendszerben 
Jelentkezés: levélben, kéziratos önéletrajzzal 

Cím: Westline Kft. 1026 Budapest Lotz K. u. 1. 

Értelmezzük, értsük meg, 
mit jelent ma Magyarországon 
a takarékos, hatékony energia-
felhasználás, a környezet vé-
delme! Mi je l lemzi hazánk 
villamos energia háztartását, 
melyek az erőművekről a leg-
fontosabb tudnivalók. Mind-
ezekről hallhattak az iskolások 
az áramszolgáltatónál megtar-
tott rendhagyó technikaórákon. 
Ördög Zoltán, az iskolások 
szaktanára - mint mondotta -
valahogyan úgy képzel te a 
tananyagból való kitekintést, 
ahogy Csóka Gábor és Csonka 
Attila, a Démász központ ke-
reskedelmi osztályának mun-

katársai tették. Nem csupán a 
tantárgyi tudás gyarapítása volt 
a cél. hanem az iskoláskorúak 
szokása inak, gondolkodás-
módjának a lakí tása is. Ezt 
szolgálta például a villamos 
energia biztonságos használa-
táról készült totójáték is az 
órák végén. A gyerekek nagy 
kedvvel és ügyesen válaszolták 
meg a kérdéseket. 

A Magyar Energetikai Tár-
saság szegedi tagozata, az Or-
szágos Zöld-Híd Egyesület és 
a Démász Rt. rendhagyó tech-
nikai órái folytatódnak a tanév 
II. fé lévében is. A tegnapi 
találkozóval egy remélhetően 
nagyon hasznos kezdemé-
nyezés indult. A szervezők 
keresik az együttműködést a 
többi általános iskolával is. 

M. E. 

Minden kedves Ügyfelünknek, 
és előfizetőnknek 
kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk 

A SZEGEDI 
KÁBELTELEVÍZIÓ 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KRBEL 

A Mikulás ördöge! 
Sajtóhiba miatt 

a Szegedi Kábeltelevízió Részvénytársaság 
emblémájával jelent meg 

a Szegedi Kábelgyár hirdetése. 

Ezúton kérünk elnézést az érintett felektől. 
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MAGYAR KÁBEL MÜVEK Rt 
SZEGEDI KÁBELGYÁR 

Kedvezményes vásár 
a KÁBELBOLT - ban 
Kábeleket és vezetékeket 

r* 
ev vegeig 

5 % árengedménnyel 
vásárolhat boltunkban 
zeged, Huszár u.1. Te 
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