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- mondja a fogyasztóvédelmi 
egyesület megyei elnöke 

Dr. Csada l.ászló. 
(Fotó: Nagy László) 

• Március 15-én volt 10 éve 
annak, hogy az ENSZ el-
fogadta a Fogyasztói Jogok 
Alapokmányát. Az évforduló 
megünneplésére március 13-19 
között Fogyasztók Hete néven 
rendezvénysorozatot szervezett 
az Ors/ágos' Fogyasztóvédelmi 
Egyesület. Dr. Csuda László, 
az egyesület Csongrád megyei 
szervezetének elnöke a Csong-
rád Megyei Tanács Keres-
kedelmi osz tá lyának veze-
tőhelyetteseként ment nyug-
díjba, azóta aktivistája a tár-
sadalmi egyesületnek. Mint 
beszélgetésünkből kiderült , 
anyagi eszközök és j o g o -
sítványok nélkül erőtlen szél-
malomharcnak tűnik küz-
delmük. 

- 14 évvel ezelőtt alakult 
meg a Fogyasztók Országos 
Tanácsa , amely tá rsadalmi 
érdekvédelmi szervezetként a 
fogyasz tók érdekei t , jogai t 
kívánta védeni. Öt éve ugyan a 
szervezet neve megváltozott -
Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesüle t lett de a cél-

kitűzései megmaradtak. Az 
országgyűlés minden évben 
meghatározott összeggel tá-
mogat ja a társadalmi egye-
sületeket, a mi szervezetünk 
évek óta 1 millió forintot kap. 
Ebből kel lene az országos 
központunka t és a megyei 
szerveze teke t működte tn i . 
Nem nehéz ki ta lá lni , hogy 
ebből az összegből az egyre 
növekvő postai és utazási 
köl tségekre is csak nagyon 
szűkösen futja. Önálló helyi-
séggel , te lefonnal csak az 
országos központ rendelkezik. 
Csongrád megyében a Tár-
sadalmi Egyesülések Szö-
vetsége biztosítja számunkra a 
minimál i s működési fe l té-
teleket. 

• Mit tudnak tenni? 

- Tapasztalatot gyűjtünk a 
lakossági szolgáltatások mi-
nőségéről, jelezzük ezeket az 
intézkedésre jogosult szervek-
nek. Az országos központunkat 
is értesítjük, amely - ha több 
megyéből érkezik hasonló 
panasz, és országos tendenciát 
vél felfedezni bizonyos jelen-
ségeknél - megkeresi az 
il le tékes országos főha tó-
ságokat, és felkéri őket, hogy a 
szükséges intézkedéseket te-
gyék meg. Tevékenységünk 
másik ága, a fogyasztók fel-

Az üj vámokról 
Az Ipari és Kereskedelmi Mi-

nisztérium, valamin) a Pénzügy-
minisztérium közös rendelete 
hétfőn lépett életbe. Ennek alapján 
vezették be a 8 százalékos álta-
lános vámpótlékot. 

A Vám-Zoli cfmű lap külön-
kiadása részletesen ismerteti a 
miniszteri rendeletet; a vám- és 
pénzügyőrség országos parancs-
nokának utasítását, amely tartal-
mazza az új intézkedések alkal-
mazásával kapcsolatos valamennyi 
tudnivalót. Az eligazító alkalmi 
kiadvánv részletesen ismerteti 

azokat a vámjogszabályokat is, 
amelyek alapján az import egy 
része mentesülhet a pótlék alól 

A kiadvány számítási láblázatot 
is közöl arról, hogy március 20-tól 
miként számolják ki a vámot, a 
vámkezelési dijai, a statisztikai 
il letéket, továbbá mi képezi az 
általános forgalmi adó alapját. A 
Vám Zoli különkiadása tájékoz-
tatást ad: a beruházási v issza-
térítésekről, a devizával kapcso-
latos előírásokról , a forint- le-
értékelési rendszerről is. 

EGLO LUXVSa 
V I L Á G Í T Á S T E C H N I K A • • • • • 

Európa vezető világítástechnikai vállalata 
fiatal, nagy munkabírású, dinamikus, vevőorientált 

területi 
képviselőt 

keres 

Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Csongrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar 
megye területére. 

Sikeres munkavégzés esetén az előrelépés 
Kelet-Magyarország területi vezetőjeként 

biztosított. 

Német nyelvtudással rendelkezők előnyben. 

Jelentkezéseket várjuk: 
fényképpel ellátott önéletrajzzal 

Németh Ágnes részére. 
Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 143/a. 

vi lágos í tása még gyerek-
cipőben jár , az intenzívebb 
munkához több pénzre lenne 
szükségünk. Fontosnak tartjuk 
azt is, hogy a fogyasz tó i 
érdekeket sértő jogszabályok, 
rendelkezések korszerűsítésére 
felhívjuk a figyelmet. A fo-
gyasztóvédelem rendszerét is 
modernizálni kellene, az ön-
kormányzatoknak is nagyobb 
szerepet kellene ebben vál-
lalniuk. Úgy érezzük, hogy 
például a vál lalkozói jogo-
sul tság megszerzése túl 
könnyű. Csak a büntet len 
előélet , a felnőt t kor és az 
állandó lakhely a követelmény, 
azt nem vizsgálja senki, hogy 
tud-e írni-olvasni a vállalkozi 
k ívánó. Ha szigorúbbak 
lennének a törvényi előírások, 
sok visszásságot meg lehetne 
előzni. 

• Milyen a kapcsolatuk a 
megyei fogyasztóvédelmi 
felügyelőséggel? 

- A felügyelőség jelenlegi 
veze tő je korábban a mun-
katársam volt, ennek ellenére a 
kapcsolatunk meglehetősen 
laza és egyoldalú. A megbe-
széléseinkre meg szoktuk hívni 
a fe lügye lősége t , de ez a 
gesztus nem kölcsönös. 

• Milyen szintű ma Ma-

gyarországon a fogyasztói 
kultúra? 

- Az emberek még mindig 
nem elég körül tekin tők a 
vásárláskor. Például a tartós 
fogyasztási cikkek esetében 
gyakran csak egy-két hónap 
elteltével otthon veszik észre, 
hogy nincs minden rendben a 
termékkel. Akkor jut eszükbe, 
hogy e l fe le j t e t t ek számlát 
kérni, nincs jótállási jegyük, 
ezért semmit sem tudnak tenni. 
Saját érdekeiket sokkal jobban 
meg tudnák védeni, ha jobban 
odaf igye lnének a vásár lás 
során. Épp ezért egyik fő 
célunk, hogy a lakosságot 
minél gyakrabban t á j ékoz-
tassuk. Ehhez az önkor-
mányzat tó l és a médiától 
nagyobb támogatásra lenne 
szükségünk, hiszen az anyagi 
lehetőségeink meglehetősen 
szűkösek. Úgy hiszem, a fo-
gyasztók érdekeit úgy lehetne 
legeredményesebben védeni, 
ha'a lakosság többsége önmaga 
válna elsődleges fogyasztó-
védővé. 

• Hogyan lehet az egye-
sülettel kapcsolatba ke-
rülni? 

- A szegedi szervezetünk 
vezetője a MÉSZÖV elríöke, 
dr. Hotya Líviusz. A megyei 
szervezet vezetősége is Sze-
geden dolgozik, így hozzánk is 
b iza lommal fo rdu lha tnak . 
Jelenleg a TESZ székházában, 
a Mérey utca 6/b-ben, az első 
emelet 6-os szobá jában ta-
lá lhatnak meg bennünket , 
hétfőn délelőtt mindig ott va-
gyunk. 

H. Zs. 

könyvtárban Sándor János, a 
Szegedi Nemzet i Színház 
rendezője mutat ta be most 
megjelent könyvét, melyben. 
Az e l fe ledet t sz ín igazgató 

• Újkígyós kiadta 

Aradvégi magyar mondák 
Megjelent Kovács Ferenc: 

Aradvégi mondák című nép-
költészeti gyűj teménye . Az 
aradi kutató kéziratban meg-
maradt, mindmáig kiadatlan 
Aradvégi magyar népköltészet 
c ímű, az ö tvenes években 
születe t t t e r j ede lmes kéz-
iratából ízelítőt adó kötetet az 
újkígyósi Ipolyi Arnold Nép-
főiskola adta közre. 

Az aradi magyar monda-
kincset bemuta tó kötet be-
vezető tanulmánya megismer-
teti az olvasót Kovács Fe-
renccel, az ügyvédből és ta-
nárból lett íróval s nép-
költészeti gyűjtővel , akinek 
1958-ban látott napvi lágot 
Iratosi kertek alatt c ímű 
népköltési gyűjteménye. Ezt 
követően Aradon látott hozzá a 

városszéli - aradvégi - , akkor 
még nagyobbrész t magyar 
lakosságú negyedek népköl-
tészeti k incsének a fe l té r -
képezéséhez: az aradi magyar 
hétosztályos iskolák tanárainak 
és d iák ja inak a közremű-
ködésével gyűjtöt te össze a 
város magyarságának nép-
meséit, mondáit, találós kér-
déseit, népdalait. 

Kovács Ferenc aradvégi 
magyar népköltészeti munkája 
eddig nem jelenhetett meg, egy 
sokadik (alig o lvasha tó s 
némiképp hiányos) példányban 
megmaradt kézirat nyomán 
adja most közre a gyűjtemény 
egyik legérdekesebb, legérté-
kesebb fejezetét az újkígyósi 
népfőiskola. 

Bemutatkozik 
a lakásügyi bizottság 

A Bartók Béla Művelődési 
Központ rendezvénysorozatot 
indított „A b izot tságok be-
mutatkoznak" címmel. E fó-
rum je l l egű e lőadássoroza t 
lehetőséget teremi arra, hogy a 
választók megismerjék a bi-
zot tságok e lköve tkezendő 
négyéves munkájának irány-
elveit, és ezekkel kapsolatban 
kérdéseket tehessenek fel. A 
Lakásügyi Bizot tság 1995. 
március 22-én 18 órától a 
Bartók Béla Művelődés i 
Központ (Szeged, Vörösmarty 
u. 3.) nagy te rmében mu-
tatkozik be. 

A bizottság tagjai: Kónya 
Gábor (elnök), Dobó János 
(alelnök). Terhes Boldizsár, dr. 

Tichy-Rács Csaba. dr. Dohai 
Dezső, dr. Takács Mária. 
Czombos Tamás (tagok). 

A fenti b izot tság dönt 
például a lakások ér téke-
sítéséről, ütemezi az eladá-
sokat, kijelöli az értékesítést 
lebonyolító szervet. A lakások 
korszerűsítéséről, összevoná-
sáról, a szociális lakások iránti 
kérelem besorolását ellenőrzi 
és jóváhagyja stb. 

Véleményezi a lakásberu-
házási célokat, programokat, 
az önkormányzati tulajdonban 
lévő telkek - lakásépí tés re 
tör ténő - el idegení tését , az 
önkormányza t i lakások és 
helyiségek bérletéről és béréről 
szóló rendelettervezetet stb. 

(F)eltűnő tévéműsorok 

Megjelent Sándor János könyve 

Az elfeledett színigazgató" 
Tegnap este a Somogyi címmel, Makó Lajosnak állít 

emléket. A szerzővel Gyuris 
György, a könyvtár igazgatója 
beszélgetet t . (Fotó: Révész 
Róbert.) 

(Folytatás az I. oldalról.) 

Az in tézkedés az egyéni 
vevővel fe l szere l t nézőke t 
érintheti kellemetlenebből, ők 
ugyanis a Mult iChoice cso-
maggal együtt vehetik majd 
ezután az MTV Europe adását. 
Ez egyébként azt jelenti, hogy 
a Fi lmNet - magyarul fe l -
i ratozva a Discovery 
Channel , a CMT Europe, a 
QVC és az MTV Europe fél 
éves 16.920 fo r in tos ún. 
„csomagáron" f izethető elő. 
Az ú jdonságokró l és f r i ss 
hírekről rendszeresen olvashat 
mindenki az MTV Text 310. 
oldalán. 

Néhány hete - kísér le t i 
jelleggel - új műsor tűnt fel a 
városi kábe lhá lóza ton , a 

Spekt rum TV, nem indul t 
azonban új adó. A látszólagos 
ellentmondás oka, hogy ezen a 
csatornán az HBO által gyár-
tott és forga lmazot t termé-
szettudományos filmeket su-
gároznak - te rmésze tesen 
szinkronizálva. A műsor nem 
vehető minden kábelhálózaton, 
hiszen az egyes cégek külön-
külön állapodnak meg arról, 
hogy igényt tartanak-e rá. Az 
adás a HBO-tól e l térően 
dekóder nélkül is fogható, ám 
mivel mindenképpen pluszt 
jelentő szolgáltatásról van szó, 
a műsorcsomagok kialakítása 
után - az MTV Europe adá-
sával együtt - az emelt díj-
tételű kategóriába kerül majd. 

T. V. 

u m e r t e l ő f i z e t ő 
ELŐFIZETŐI 

^ KLUBKÁRTYAJÁTÉKUNK ' 
HETI NYEREMÉNYE: 

FILTE RE S " Á VÉ F Ö Z Ö 

ajándéka! 

A készülék megvásárolható: 
Szeged, Takaréktár u. 5. Tel.: 62 /313-948 
Szeged, Petőfi S. sgt. 40. Tel.: 62 /326 -227 
TEKINTSE MEG A TOVÁBBI KÍNÁLATOT! 

KULONAJANDEK: 
A SZEGEDI _ 
NEMZETI SZÍNHÁZ^ 

db jegy, a márc. 24-i • 
Pillangókisasszony c. előadásra. fi A 

Tisztelt Klubtagunk, 
Kártyatulajdonosunk! 

Ezen a héten Kiskörössy 
Halászcsárda, (Szeged, 

Felső Tisza pari 336. T.: 32Q-410) 
vacsora meghívását sorsoljuk j 

ki, 2 fő részére 
Figyelje csütörtöki 

lapszámunkban a szerencsés 
nyertesek nevét! 


