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hétköznapok 
Az ajándékozás aranyszabályai 

Számla nélkül ne! 
A lisztesarcú lány 
A „hely át nem adása" témája lerágott, sőt, örökzöld 

csont. Újra írni róla hiábavaló, mert akinek szólna, 
annak orcája emiatt aligha borul szégyenpírba. De mu-
száj, mégis. Már csak a csodálkozás okán is, hogy med-
dig lehet még elmenni (illetve ülve maradni). 

Reszketeg nénike kapaszkodik föl a villamosra. Mire 
fólvergődik a két lépcsőfokon, elhagyja az ereje, kicsit 
meg is tántorodik. Feje (valamely gonosz betegség miatt) 
szüntelenül remeg. Egyetlen üres szék akad a kocsi bel-
sejében, de addig még legalább három métert kell meg-
tenni. A villamos közben elindul, a nénike bizonytalanul 
a szék felé csoszog, nem tudni, odaér-e, vagy elszédül 
félúton. 

Odaér. Leereszkedik a székbe, ott reszket tovább. 
Mindezt testközelből nézi az ajtónál ülő, terjedelmes, 

festett vörös lány. Csak hátulról látom, ezért mielőtt le-
szállnék, eléje kerülök. Lisztesre páderozott, üres tészta-
arc, alvadtvér-színüre kent szája sötétbarnával körülraj-
zolva. Testes és rezzenéstelen, mint egy emlékmű talap-
zata. És nagyjából ugyanannyi együttérzés szorult belé. 

A szeretet ünnepe még odébb van kicsit. 
Nyilas Péter 

Padlószőnyeg 
és lopott kocsi 

Munkatársunktól 
Az elmúlt héten a Vám- és 

Pénzügyőrség Csongrád és 
Békés Megyei Parancsnoksá-
gának munkatársai 57 sza-
bálysértést derítettek fel , 
összesen több mint hétmillió 
forint értékben. A vámosok 
ebben az időszakban 354 kar-
ton cigarettát és 65 liter sze-
szes italt foglaltak le. A gyu-
lai határátkelőnél öt román 
férf i t fogtak el, akik nagy 
mennyiségben akartak ragasz-
tót, sebtapaszt, csomagolópa-
pírt, mérőszalagot és lakatot 

átcsempészni a határ túlol-
dalára. Szintén a gyulai finán-
cok akadtak rá egy, az olasz 
hatóság által körözött, 4,5 
millió forint értékű Lancia tí-
pusú, lopott gépkocsira is. 
Battonyán egy magyar állam-
polgár 1570, egy román pedig 
1600 német márkát kívánt 
magával vinni, engedély nél-
kül. Röszkén egy ukrán teher-
gépkocsiból a hivatalosan be-
jelentett rakományon felül há-
rom tekercs padlószőnyeg ke-
rült elő. A szőnyegek összér-
téke 550 ezer forint. 

napló 

Ma 

JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
LATI FOGADÓÓRÁT tart az 
MSZOSZ Csongrád Megyei 
Képviselete (Szeged, Kálvária 
sgt. 14.) 14 órától 16 óráig az 
MSZOSZ tagjai részére (a tag-
ságot hitelt érdemlően igazol-
ni kell). Dr. Hajdú István ad 
felvilágosítást munkaviszony-
ban lévők, pályakezdők, vala-
mint nyugdíjasok részére. 

DR BÁLINT JÁNOS, a 
szocialista párt jogtanácsosa 
15 és 16 óra között ingyenes 
jogi tanácsadást tart Szegeden, 
a Szilágyi u. 2. 11/210. alatt. 
Telefon: 62/420-259. 

JUHÁSZ MIKLÓS, a 3-as 
választókerület (Tarján) kép-

viselője 16 és 17 óra között 
fogadóórát tart a Kemes utcai 
óvodában. 

DR. VÁNYAI ÉVA alpol-
gármester, a 18-as választóke-
rület (Belváros) képviselője 
15 és 16,30 óra között fogadó-
órát tart a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálatán (Széche-
nyi tér 11.). 

Holnap 
DR. TÍMÁRNÉ HOR-

VÁTH MAGDOLNA, a 25-ös 
választókerület képviselője 17 
és 16 óra között fogadóórát 
tart a polgármesteri hivatal tá-
péi ügyfélszolgálatán. Meghí-
vott vendég dr. Hajdú Gábor 
ügyvéd. 

A vásárokban is keressük az árcédulát, a használati útmutatót, mert később gond lehet a reklamációnál. 
(Fotó: Nagy László) 

A fogyasztóvédelmi 
fe lügyelőség megyei 
szervezetéhez , amely 
Szegeden, a megyeházán 
található, tavaly mintegy 
3000 panasz érkezett. Az 
utóbbi években azt ta-
pasztalják, hogy a vásár-
lók egyre öntudatosab-
bak, nem hagyják annyi-
ban, ha a szolgáltató, a 
kereskedő rájuk a k a r 
sózni egy bóvlit. A kará-
csonyi ajándékozáshul-
lám közepette nem árt 
megszívlelni néhány jó 
tanácsot, mire ügyeljünk 
mielőtt kifizetjük a keres-
kedőnek a százakat, ez-
reket, pláne: tízezreket. 

Decemberben megindul a 
vásárlási roham: piacon, vá-
sárban, boltokban, áruházak-
ban a kereskedők dörzsölge-
tik kezüket. Vajon a vásárlói 
panaszok száma is növekszik 
ilyenkor, karácsony közeled-
tével? - először ezt kérdeztük 
Pálkúti Istvánnétól, a fo-

gyasztóvédelmi felügyelőség 
megyei igazgatójától. 

- Nem tapasztalható ug-
rásszerű növekedés - lepett 
meg válaszával az igazgató. -
Mi főként a kitelepüléseket, 
alkalmi vásárokat ellenőriz-
zük. Csak üzlethelyiséggel 
rendelkező kereskedők jelen-
hetnek meg például a Szé-
chenyi téren. Az ellenőrzések 
során különösen azt figyel-
jük, hogy a fogyasztói árakat 
feltüntetik-e a terméken, mel-
lékelnek-e hozzá használati 
útmutatót, minőségi tanúsít-
ványt, jótállási jegyet. 

- Mit javasol a vásárlásra 
kiéhezett, ajándékozásra 
elszánt vevőknek? 
- A szokásosnál több időt 

szentel jenek a vásárlásra. 
Alaposan nézzék meg a ter-
méket, mert e lőfordulhat , 
hogy a karácsonyi ajándék-
bontáskor derül ki olyan hi-
ba, amit azonnal észre kellett 
volna venni, később ezt nehe-
zen lehet tisztázni. A legfon-
tosabb: mindig kér jenek 

nyugtát. A kereskedők nem a 
Széchenyi térhez, vagy egy 
adott vásárhoz kötődnek. A 
reklamációt, a szavatossági 
jogot csak számla ellenében 
lehet érvényesíteni. 

- Mi van olyankor, ha va-
laki a kedves anyósának 
két számmal nagyobb far-
mernadrágot vásárolt, 
avagy a drága mamának 
nem tetszik a portéka? 
Vagyis nem a minőséggel 
van baj... 
- A jogszabály korábban 

előírta, hogy kereskedőnek 
ilyenkor kötelező kicserélni a 
terméket. Ez a paragrafus 
már két éve a múlté. Magya-
rul: a kereskedő nem kötelez-
hető az árucserére. Viszont 
az a tapasztalat, hogy ilyen-
kor rugalmasak a vállalko-
zók, megoldják a helyzetet. 
Kisebbre, nagyobbra cserélik 
a terméket , avagy másra. 
Pénzt persze, érthető módon, 
nem szoktak visszaadni. Ép-
pen ezért, nem árt az ajándék 
blokkját megőrizni. 

- A kereskedőkön kívül, 
milyen szolgáltatásokra 
panaszkodnak a legtöbbet 
a fogyasztóvédelemnél? 
- Szinte hihete t len, 

mennyi gond van ezen a té-
ren - válaszolta Pálkúti Ist-
vánná. - Az emberek kifizet-
nek 100 ezer forintot autójuk 
festéséért , javí tásáér t , ám 
számlát nem kémek. Amikor 
pedig kiderül, hogy rossz 
minőségért fizettek, akkor a 
szolgál tató szemrebbenés 
nélkül egyszerűen kijelenti, 
é le tében nem látta még a 
kuncsaftot. Ilyen esettel nem 
igazán lehet mit kezdeni . 
Csak olyan emberrel szabad 
munkát végeztetni, akiről ha-
tározottan tudjuk, hogy tény-
leg vállalkozó. A másik: kér-
jünk árajánlatot, mert az már 
köti a szolgáltatót! A fize-
tésről pedig legyen számlánk, 
mert csupán ezek után van 
helye, esélye a reklamáció-
nak. 

V. Fekete Sándor 

Munkatársunktól 
Háromnapos konferenci-

án összegzik ez évi eredmé-
nyeiket a kutatók az MTA 
Szegedi Biológiai Központ-
jában, a Straub-napok elne-
vezésű tudományos találko-
zón, amelyet tegnap nyitot-
tak meg. A kutatóintézet ala-
pítójáról elnevezett konfe-
rencián meghívottként más 
intézményben hasonló témá-
val foglalkozó szakemberek 
is ismertetik saját tapasztala-

Straub-napok 
taikat. Az első napon, tegnap 
a biológiai rendszerek és a 
fény kölcsönhatásának mo-
lekuláris hátterét boncolgat-
ták a kutatók. 

Szót ej te t tek arról, ho-
gyan befolyásolja a fény a 
növények fejlődését , mire 
használható a lézer a bőr-
gyógyászatban, és miféle ha-
tást gyakorol az ultraibolya 

sugárzás az emlős sejtekre. 
A ma és holnap folytatódó 
tanácskozáson különös szak-
mai érdeklődésre tarthatnak 
számot a genom-program-
hoz kapcsolódó, nemzetközi 
együttműködésben folyó ku-
tatások is, amelyek a lucerna 
genetikai térképének elké-
szítésére irányulnak. 

Ugyancsak érdekes ered-

ményre vezettek azok a kí-
sérletek, amelyek azt vizs-
gálták, hogyan módos í t ja 
az egérbe épített csirkegén 
a porcszövetek kialakulá-
sát. 

A konferencia utolsó nap-
j á n , ho lnap , Dudits Dénes 
főigazgató adja át a kima-
gasló tudományos eredmé-
nyért járó Straub-plakettet, a 
legsikeresebb munkatársak-
nak pedig a Qualitas Biolo-
gica pályázat díjait. 

Mivel egy későn szüle-
tett miniszteri rendelke-
zés miatt január elsejével 
nem tudnak megalakulni 
az új akkreditált nyelv-
vizsgaközpontok, ezért 
átmenetileg még egy fél 
évig lehet vizsgázni az 
eddig monopolhelyzet-
ben lévő Idegen Nyelvi 
Továbbképző Intézetben. 
Szegeden a jövőben nem 
lesz önálló akkreditált 
vizsgaközpont, viszont 
szeretnék elérni, hogy le-
hetőség legyen közgaz-
dasági és orvosi szakmai 
nyelvvizsga letételére a 
helyi bizottság elótt. 

Tavaly született kormány-
rendelet arról, hogy 2000. ja-
nuár elsejétől csak akkreditált 
központokban folyhat állami-
lag elismert nyelvvizsgázta-
tás. Mivel a jövőben több ál-
lamilag elismert nyelvvizsga-
központ is működhet Ma-
gyarországon, ezzel a rendel-
kezéssel megszűnik az Idegen 

Késik az új központok megalakulása 
Nőnek a nyelvvizsgadíjak 

Nyelvi Továbbképző Köz-
pont (ITK), vagy ismert ne-
vén a „Rigó utca" állami 
nyelvvizsga-monopóliuma. 
Minden olyan nyelviskola, 
amely megfelelő anyagi és 
szellemi bázissal rendelkezik, 
létrehozhat önálló nyelvvizs-
ga központot, és kidolgozhat 
saját nyelvvizsga rendszert. A 
nyelvvizsgaközpontok minő-
sítésének feltételeiről és le-
folytatásáról késve született 
meg az oktatási miniszteri 
rendelet, ezért már korábban 
sejteni lehetett, hogy január 
elsejével nem tudnak megala-
kulni azok az akkreditált köz-
pontok, ahol államilag elis-
mert nyelvvizsgát lehet tenni. 
Az elsó központok akkreditá-
lásának időszakára átmeneti 
intézkedésként az oktatási 
miniszter úgy rendelkezett, 

hogy azok, akik ez év végéig 
befizetik a vizsgadíjat, 2000. 
június 30-ig letehetik nyelv-
vizsgájukat a Rigó utcában. 
Az itt eddig letett nyelvvizs-
gák egyébként egyenérté-
kűnek fognak minősülni az 
új központokban megszerez-
hető vizsgákkal, hiszen a „Ri-
gó utcában" alkalmazott 
módszereket egy szakér-
tőkből álló átvilágító bizott-
ság megfelelőnek, és a nyu-
gat-európai vizsgarendszerek-
kel összhangban lévőnek ta-
lálta. 

Szegeden a József Attila 
Tudományegyetemen műkö-
dik az Állami Nyelvvizsga 
Bizottság helyi tagozata, 
amelynek vezetője, dr. Fe-
rincz István lapunknak el-
mondta: a JATE-n nem hoz-
nak létre önálló akkreditált 

nyelvvizsgaközpontot, mert 
egyrészt a jelenleg is alkal-
mazott „Rigó utcai" vizsgáz-
tatási rendszert a nyugati 
szakemberek is kifogástalan-
nak ítélték, másrészt az egye-
temnek nincs pénze új köz-
pont akkreditálására. Ez 
ugyanis 1,5 millió forintba 
kerül, s ezen felül minden 
egyes nyelvből a vizsgáztatás 
engedélyezéséért további 400 
ezer, nemzetiségi nyelvek 
esetében 100 ezer forintot 
kell fizetni. - Nem biztos, 
hogy a kevés vizsgázót vonzó 
nyelvek mindegyikét tudjuk 
akkreditáltatni, de szeretnénk 
megtartani a Szegeden nép-
szerű szerb, román és orosz 
nyelvet, szlovákból viszont 
elképzelhető, hogy nem lehet 
a jövőben vizsgázni - mondja 
a helyi nyelvvizsga bizottság 

vezetője. A hagyományosnak 
számító angol, német, francia 
és olasz nyelvből, valamint 
latinból azonban bizonyosan 
lesznek vizsgák. 

Az új vizsgarendszerekben 
- az eddigihez hasonlóan -
három szinten, alap-, közép-
és felsőfokon mérik a vizsgá-
zók tudását, és továbbra is 
különválik az általános és a 
szakmai nyelvvizsga. Újdon-
ság viszont, hogy a jövőben 
csak az adott nyelvből egye-
temi diplomával rendelkező 
nyelvtanár vizsgáztathat . 
Szemmel látható változást je-
lent a vizsgázó számára, hogy 
a jövőben kettő helyett három 
tagú bizottság előtt kell felel-
nie. Egyebek mellett ez is in-
dokolja a nyelvvizsgadíjak 
növelését. Január elsejétől a 
pénzügyminiszter rendelete 

szerint az írásbeliből és szó-
beliből álló komplex nyelv-
vizsga alapfokon 4300 helyett 
6400, középfokon 7900 he-
lyett 9500, felsőfokon 8800 
helyett 12 ezer 700 forintba 
kerül. A szakmai nyelvvizs-
gák díjai pedig ezeknél 2000-
3000 forinttal lesznek magas-
abbak. A szegedi nyelvvizs-
gabizottság szeretné elérni, 
hogy engedélyezzék közgaz-
dasági és orvosi szakmai 
nyelvvizsga letételét . Az 
előbbire a nemrég megalakult 
gazdaságtudományi kar 
nyújthat alapot, utóbbit pedig 
a SZOTE kezdeményezte. 

Ferincz István elmondta, 
hogy Szegeden továbbra is 
évente négy alkalommal lehet 
vizsgát tenni. A helyi bizott-
ság elótt egy évben 8000-
10000 jelentkező vizsgázik. -
Ha újabb vizsgaközpontok 
nyílnak, a vizsgázók számá-
nak csökkenésével kell szá-
molnunk - mondja Ferincz 
István. 

H c j m M s Szabolcs 

Koszorúzás 

Munkatársunktól 
A Honvéd Hagyomány-

őrző Egyesület területi szer-
vezete ma megkoszorúzza az 
5. honvéd gyalogezred hőse-
inek emlékművét - a foga-
dalmi templom nyugati tor-
nya falán lévő dombormű-
vet. Az egyesület kegyeleti 
ünnepségére, amely délután 
3 órakor kezdődik, a bajtár-
sakon kívül minden szegedi 
polgárt szeretettel várnak a 
szervezők. 

Gyermek-
központú 
oktatás 

Munkatársunktól 
Vekerdy Tamás váratlan 

megbetegedése miatt Bá-
thory Zoltán (volt államtit-
kár) beszél a gyermekköz-
pontú oktatásról szerdán 16 
órakor az Eötvös József Sza-
badelvű Társaság rendezvé-
nyén, a Földváry utca 3. 
alatt. 

Kővári Árpád 
az Albumban 

Munkatársunktól 
Ma este 22 órától Kővári 

Árpád, a Tisza Volán SC el-
nöke, a Pick Szeged kézilab-
dacsapatának vezetőedzője 
lesz a Globe-TV Album 
című portrésorozatának ven-
dége. A műsor szerkesztő-ri-
portere: Pacsika Emília. Az 
adást pén teken 22 órától 
megismétli a Globe-TV. 

Elbeszélés-
kutatás 

Munkatársunktól 
Ferenczi Imre halálának 

10. évfordulója alkalmából 
rendez emlékülés t ma 15 
órától a SZAB székházában 
„Narratívumok (Előadások 
az elbeszélés-kutatás téma-
köréből)" címmel a JATE 
Néprajz Tanszéke. A ren-
dezvényt Bellon Tibor nyitja 
meg, ma jd e lőadás t tart : 
Barna Gábor, Sinka Ildikó, 
Jaksa Helga, Vass Erika és 
Törőcsik István. 

Erkölcsteológia 
Munkatársunktól 

„A politika és társadalom 
erkölcsteológiai megközelí-
tésben" című programsoro-
zat keretében dr. Laurinyecz 
Mihály tart előadást ma 19 
órakor a Kato l ikus Ház 
nagytermében. Az előadás 
címe: Társadalmi kérdések 
Szent István Intelmeiben. 

Rejtvényfejtők 
s ikere 

Munkatársunktól 
December 4-én Békés-

csabán rendezték meg az év 
utolsó országos rej tvény-
fejtő csapatversenyét, ahol 
szép szegedi siker született: 
a Bartók Béla Re j tvény-
fejtő Kör mestercsapata és 
haladó csapata is saját kate-
góriájában harmadik helye-
zést szerzett. A mestercsa-
pat (Erdész István, Horváth 
István, Klein Anna és Sava-
nya István) ezzel az ered-
ménnyel az éves összesítés-
ben is a harmadik helyen 
v é g z e t t . D e c e m b e r 5 -én 
Orosházán országos egyéni 
rejtvényfejtő versenyt ren-
deztek, ahol a haladó kate-
góriában a szegedi Szalay 
Dénes győzött, a mesterje-
lölt kategóriában pedig a 4. 
helyet Juhász Tibor szerez-
te meg. 


