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Bolti csapdák, piaci kelepcék, avagy résen a fogyasztóvédelem 

Könnyelműen vásárolunk 
A vásárlást még tanulni kell - ez 
a véleményük a fogyasztóvédel-
mi szakembereknek, akik a vá-
sárlási csúcsidőszakban nem 
győzik figyelmeztetni a köny-
nyelmű vevőket. 

Pálkuti Istvánné, a Fogyasztóvé-
delmi Főfelügyelőség Csongrád 
Megyei Központjának igazgató-
ja szerint banális hibákat vé-
tünk, amikor vásárolunk, na-
gyon könnyen válunk meg meg-
takarított forintjainktól. Figyel-
metlenségünk és könnyelműsé-
günk egyik oka az, hogy él még a 
régi keleti blokkos beidegződés, 
ami ugye nem arra ösztönzi a 
vevőt, hogy vásárlói jogaira hi-
vatkozva megvédje az érdekeit, 
vagy éppen faképnél hagyja azt 
az üzletet, ahol nem megfelelő-
en szolgálják ki. A nagyon is 

szocreál kinézetű Vásárlók 
könyvében már kevesen hisz-
nek, így az a ritkán kerül le a 
szögről. A legtöbb vevő kelle-
metlen, sőt nem ritkán nevetsé-
ges kekeckedőnek érzi magát, 
ha elkéri és beleír valami velő-
set. Pedig ahogyan azt Pálkutiné 
mondja, nagy kár, hogy a „Ké-
rem a panaszkönyvet!" - mon-
dat kiment a divatból, hiszen e 
speciális dokumentum a fo-
gyasztóvédelmi szakemberek 
számára komoly forrást jelente-
ne a vásárlói gondok feltárás-
hoz. 

Ünnepek előtt ez a helyzet sű-
rűsödik: több vevő, több áruféle-
ség, több probléma. 

Banális hiba, de a tapasztala-
tok szerint a vevőknek abból 
származik a legtöbb gondjuk, 
hogy elfelejtik eltenni a nyugtát, 

a blokkot és a garanciajegyek is 
csak nagyobb értékű tartós fo-
gyasztási cikkeknél és műszaki 
áruféleségeknél fontosak, egy ci-
pőnél például rendre elmulaszt-
ják elkérni azt. Pedig, ha nincs 
blokk és jótállási jegy, azzal bi-
zony kiveszik a védelmező fegy-
vert a fogyasztóvédelem kezéből 
is, hiszen ilyenkor a fogyasztóvé-
dők sem tudnak segíteni. 

Gyakori probléma, hogy a vá-
sárlók nem tanulmányozzák bi-
zonyos áruféleségek összetételét, 
ami nemcsak az élelmiszereknél 
volna különösen fontos, hanem 
mondjuk a karácsonyi ajándé-
kok között leggyakrabban sze-
replő ruhaneműknél is. Az olyan 
jó tanácsok, amelyek szerint 
meg kell nézni, milyen anyagból 
készült a ruhanemű, hogy van-e 
rajta mosási útmutató, hogy drá-
gán és csakis vegyileg tisztítható, 
vagy a hagyományos mód is 
megteszi, csak akkor érnek vala-
mit, ha a vásárló meg is fogadja 
ezeket. 

Az ünnepek előtt az élelmi-
szervásárlással is meggyűlhet a 
vásárlók baja - mondja Pálkuti-
né, aki szerint a rutin ellenére 
furcsa, hogy rendszeresen arra 
kell figyelmeztetni a vevőket, 
hogy minden terméknél, még 
olyan szezonális áruféleségeknél 
is, mint a szaloncukor, ellenőriz-
zék a szavatosságot. 

O . K . K . 

JÓ TANÁCSOK 
Soha ne vegyünk műszaki cikket piacon, jobban járunk, ha üzlet-
ben, garancialevéllel, magyar nyelvű utasítással ellátva vásároljuk 
meg azt. Baleset- és tűzveszélyes lehet az ismeretlen származású 
karácsonyi dekoráció, a fénycsíkok, az égősorok is, így ezeket is 
megbízható helyen vegyük meg. Mindig tegyük el a blokkot, és ra-
gaszkodjunk a jótállási jegyhez. A műszaki cikkek esetében jo-
gunk van vásárlás előtt egy használati útmutatót áttanulmányoz-
ni, amiből bizony kiderülhetnek olyan dolgok, amelyek miatt elál-
lunk a vásárlástól. Gyermekjátékoknál hároméves korig csakis 
olyat vegyünk meg, ami csomagolt, és rajta a CE-jelzés látható, 
ami a gyártó felelősségvállalását jelzi. 
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Érvényes: 2002. november 4-tdl 
BETÉTI KAMATOK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 

CIB Classic betét 
SOEFt - INR 1MR 5MR 5MFI- 10M R 10NRM •tt 

Lekötési idó Évet kamat [%) EBKM Évaa kamat (%) EBKM Éves kamat (%) EBKM Eves kamat {%) EBKM 
1 hó 7,000 (7.10) 7,250 (7,35) 7,400 (7,50) 7,550 (7,65) 
3hó 7,000 (7,10) 7,250 (7,35) 7,400 (7,50) 7,550 (7,65) 
6 hó 6,750 (6.84) 7,000 (7,10) 7,150 (7,25) 7,300 (7,40) 

12 hé 6,750 (6.84) 7,000 (7,10) 7,150 (7,25) 7,300 (7,40) 

LefÁrat eOni visszaváltás esetén a karol a mindenkor CIB Classic Magánszámla alsö kamatsávjavai megegyezd 
CIB TAKARÉKSZÁMLA (min. SOe Ft) 
sevoehemet Éves kamat (%) EBKM 
0 - 50 e Ft-ig 2,000 2,05 
50eF t -2MFt 4,500 4,66 
2M Ft felett 7,250 7,60 

KINCSEM 2003 kötvény (min. 10e Ft) 
LskMéal idó Éves kamat (%) EMT 
1 hó 7,000 7,00 
3 hó 7,000 7,00 
6 hó 6,750 6,75 
12 hó 6,750 6,75 

' Az EHM kamatai az éves kamattal 
megegyezöek. 

HITELEK 
Magánszemélyek részére 

CIB Személyi kölcsön ' 
3M Ft-ig 20,99 vagy 23,99 
3M FI felett 17,99 vagy 20,99 
THM: 20.02-39,15%, 1-5 éves futamidőre. A kamatláb mértéke 
e jóváhagyott hitet Összegétől és az adósminősítés eredmé-
nyétől lügg. 
Ingatlanfedezet mellett nyújtott 
- lakáscélú hitet kamata 12,99% 
-egyóbcélúhilelkamata 15,99% 
THM: 18.11 - 22.12%. 1 -10 éves lutamidőre 
CIB Otthonteremtő hitel 
1 éves kamatperiódus 5.75 % 
5 éves kamatperiódus 4.50 % 

CIB Ú| Otthon hitel 2,99 % 
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Decembertől keresse új 
SZOLGÁLTATÓ ÉS KULTURÁLIS 

programajánlónkat! 

Folytatás az 1. oldalról 

A 13 évre ítélt Aleksandar Seka-
ricsot pedig a börlön nyílott ré-
szére helyezték át, s ő onnan egy-
szerűen továbbálli. 

Magda áladása és eselleges idő 
előtti szabadulása azért is érde-
kes, mert a sorozatgyilkos elfogá-
sa után összeállított egy halállis-
tát, amelyen azoknak a neve ol-
vasható, akikkel szándéka sze-
rint végezni akar: magyar rend-
őrök, ügyészek, bírók, ügyvédek 
és bűnözők. A Marinko Mag-
da-féle halállista élén egy szegedi 
nyomozó, Kószó Zoltán alezre-
des neve olvasható. A második 
ugyancsak rendőrtiszt, Kovács 
Lajos ezredes, az Országos Rend-
őr-főkapitányság osztályvezető-
je, a harmadik pedig egy ügyvéd. 

Kószó Zoltán megkeresésün-
kor azt mondta, nem fél, ha 
Magda valamilyen csoda folytán 
kiszabadulna, nem tenne óvin-
tézkedéseket. A Szegedi Rendőr-
kapitányság kiemelt főreferensé-
nek, akinek 1995-ben a Mag-
da-ügy nyomozásában elért ered-
ményei miatt az év rendőre cí-
met ítélték, megjegyezte: szerin-
te már Marinko Magda is rájött, 
hogy az ő ellenségei nem a rend-
őrök, hanem volt bűntársai kö-
zött vannak. 

A szegedi nyomozóhoz hasonló-
an Kovács Lajos sem tenne óvin-
tézkedéseket, szinte ugyanazokat 
az érveket mondta, mint Kószó. « 

A délvidéki sorozatgyilkost és 
társait tizennégy nő, férfi és gyer-
mek kivégzésével és kirablásával 

vádolta a Fővárosi Főügyészség. 
Magyarországon életfogytiglani 
börtönbüntetést, Jugoszláviá-
ban, távollétében pedig halál-
büntetést szabtak ki a '90-es 
évek elején Szegeden letelepedett 
egykori légiósra. 

A vád szerint kilenc éve Magda 
és társai öltek meg három sze-
mélyt Kecskeméten, egyet, az el-
rabolt Farkas Helga nagynénjét 
Orosházán, a négytagú Z. Nagy 
családot Szegeden, valamint a ju-
goszláviai Palicson egy három-, 
Szabadkán egy kéttagú családot 
és egy ugyanott egyedül élő nőt. A 
bíróság nem osztotta a rendőrség 
és a vád álláspontját, a Z. Nagy 
család kivégzését nem látta bizo-
nyítottnak, a rendőrség azonban 
lezártnak tekinti a szegedi négyes 
gyilkosság nyomozását. 

Győztes muzsikusok, versmondók és naplóírók 

Egyetemi díjazottak 
Seres László rektorhelyettes ad-
ta át az idei tanév egyetemi 
előadói versenyeinek díjait az 
SZTE aulájában tegnap meg-
rendezett gálaesten. 

Az egyetemi vers- és prózamon-
dó verseny díjazottjai: I. díj: Szla-
nicsán Rózsa (JGYTFK, történe-
lem-művelődésszervezés), II. 
díj: Orosz Nóra Natália (ÁJTK|, 
III. díj: Kocsis Zsuzsanna (BTK, 
néprajz). A zsűri tagjai voltak: 
Sinka Károly színművész, rende-
ző, fanik László színművész, Ba-
log József újságíró, előadómű-
vész (zsűrielnök) és Tajti Gabri-
ella, a kulturális iroda vezetője. 

Az egyetemi zenei verseny 
hangszeres kategóriájában I. díjas: 

Gál Szilvia (BTK, német), II. díj: 
Ambrus Gergely (TTK, matema-
tikus), III. díj: Nagy Mariann 
(BTK, pszichológia). A zsűri: 
Meszlényi László oboaművész, fő-
iskolai docens, Zsigmond Zoltán 
zongoraművész, főiskolai adjunk-
tus, Kosztándi István hegedűmű-
vész, a Szegedi Szimfonikus Zene-
kar koncertmestere és Gyüdi Sán-
dor, a zenekar igazgató karnagya. 

A vokális és népzenei kategóri-
ában I. díjas: a Rozsdamaró zene-
kar (Lipták Dániel, Nagy Gábor, 
Horváth Ádám, Polgár Lilla), II. 
díj: Csalogány együttes (Iváno-
vics Tünde, Béres Ágnes, Szilágyi 
Márta, Felföldi Edit), III. díj: Vla-
diszávlyev Veszna és Szelma. A 
zsűri tagjai: Meszlényi László, 

Bárdi Sándor énekművész, főis-
kolai docens, Lang János szer-
kesztő, MR szegedi körzeti stú-
dió és Gyüdi Sándor. 

A naplópályázat hallgatói kate-
góriában I. díjas lett: Ludman 
Zsolt (TTK, vegyész), II. díj: Kiss 
László (BTK, PhD magyar) és 
Mirnics Gyula (BTK, kommuni-
káció-magyar). Oktatók, dolgo-
zók kategóriája: I. díj: Milián Or-
solya (BTK összehasonlító iroda-
lomtudományi tanszék), II. díj: 
Darabos Enikő (BTK Germán Fi-
lológiai Intézet). A zsűri tagjai: 
Ötvös Péter egyetemi docens, 
BTK Irodalomtudományi Intézet 
és Szilasi László egyetemi do-
cens, BTK Irodalomtudományi 
Intézet. 
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Popey újabb nagy csatája 

Kószó vezeti Marinko 
Magda halállistáját 

Kószó Zol tánt nem izgatja különösebben Magda fenyegetése. Schmidt Andrea 

A bokrosi Szabi kiköltözése után 
a bennmaradok, Évi, Popey, Re-
nato és Szabi azt hitték, vége a 
kiköltözéseknek, hiszen ők úgy 
tudták, négy játékos közül vá-
lasztják ki a nézők azt, aki elvi-
heti a 16 millió forintot. Csak-
hogy a Nagy Testvér változtatott 
az eredeti terven. Miután egy 
héttel meghosszabbította a játé-
kot és egymillió forinttal meg-
emelte a nyeremény összegét, 
úgy döntött, a végjátékban csak 
hárman maradhatnak. így ami-
kor Claudia arca kedd este meg-
jelent a ház monitorjain, és arra 
kérte a lakókat, jelöljenek, telje-
sen összetörtek. Igazából egyi-
kük sem tudott már észérveket 
felhozni a jelölés mellett, min-
denki azt mondta, csak muszáj-
ból mond két nevet. Sőt: Bálint 
még a döntést sem vállalta fel, 
sorshúzással döntött. 

A szegedi cukrászt, Popeyt Re-
nato, Bálint és a nézők, Renatót 

Popey nehezen viseli, hogy ismét jelölték. 

Évi, Popey és a nézők, Évit a há-
rom fiú, Bálintot pedig Évi jelöl-
te. így szombaton a nézők Rena-
tót, Popeyt vagy Évit „küldik" 
haza. 

Évinek valószínűleg n incs sok 
félnivalója, hiszen ő a nézők 
egyik kedvence. A csata valószí-
nűleg Renato és Popey között fog 
eldőlni. 

A szegedi srác szülei és rajongói 
már készülnek Popey fogadására. 
Szabadi István, az édesapa el-
mondta, lehetne szépíteni a dol-
gokat, de úgy érzi, Renato jóval 

Fotó: BB 

esélyesebb. Ő ugyanis lényegesen 
erősebb egyéniség, ráadásul a vaf-
fankúlózásával jóval „látványo-
sabb" is. A család nagyon várja 
már haza Popeyt, bár tudják, a kö-
vetkező Fieteket úgyis a főváros-
ban tölti. Ennek ellenére a kisza-
vazóshow után - ha valóban ő jön 
ki - Popey autóba ül és meg sem 
áll Szegedig. Popeyjel a rajongók 
valószínűleg a Sing Singben és a 
Coctailban is találkozhatnak, az 
utóbbi szórakozóhelyen szomba-
ton „fellép" Szabi és Iti is. 

T . K . 
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A Big Brother négy lakója közül 
hárman, a szegedi Popey, a szex-
őrült Évi és a konfliktuskereső 
Renato „esélyes" arra, hogy 
szombaton elhagyja a Nagy 
l é s t vér házát. Kedd este egyéb-
ként utoljára kellett jelölniük a 
lakóknak. Az egykori szegedi di-
ák, Bálint már biztosan a dön-
tős. 
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EBKM 8.33% havi folyamatos lekötéssel 3 hónapra 5 millió Ft feletti lekötés 
esetén, éves kamat 7,25%, a 3. hónap végén + évi 1% kamat ajándékba. 
A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A betéti szerződés részletes 
leírását a Bank Betételhelyezési Üzletszabályzata tartalmazza. 

Zárja az évet egy jó befektetéssel! 

+ 1 % ajándék 
Az akció 2002. december 31-ig tart! 

További részletekért, hívja: 
0 6 - 4 0 / 5 0 - 4 0 - 5 0 

HVB Bank 


