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Áprilisig több mint 200 panasz

JEGYZET

Gyakoribbá vált a bútorok rossz minősége miatti bejelentés, de az elektronikai cikkek jótállásával
kapcsolatos problémák is napirenden voltak - derül ki a fogyasztóvédelem idei statisztikájából.

Félelem nélkül
az emberi jogokért

Egyre több panasz érkezik a megyei fogyasztóvédelmisekhez a bútorok rossz minősége miatt
hozzájuk a „time–sharing” típusú vakáció miatt, az illető nagybányai, de mivel Szatmárnémetiben tartották a bemutatót,
azért tett itt értesítést. A „time–
sharing” vakáció Romániában
engedélyezett, a gyakorlatban
úgy kellene működnie, hogy
egy cég bérbe ad egy külföldön
található ingatlant, jól meghatározott időtartamra, előre megbeszélt díjazással. A nagybányai

igyekszünk minden esetben
kicseréltetni a meghibásodott
árut.

Készülnek a vakációkra
A megyei fogyasztóvédelmisek munkatársai máris készülnek a hétvégi, valamint a
nyári szabadságolásokra. Ennek
megfelelően már megkezdték a
május elsején nyitó strandok
ellenőrzését is. Panasz érkezett

panaszos 950 eurót fizetett, ám
az aláírt szerződésben nem szerepelt a konkrét időpont, hanem
hét nappal az utazás előtt kellett volna jeleznie ezt telefonon.
Rus ezúton is felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szerződés
aláírása után 10 napig fel lehet
bontani a szerződést, ez időre
pedig semmilyen díjat nem köteles fizetni az illető, csak ha
az kikötésként szerepelt abban.

Jó eredményeket várnak Virágoskertek versenye
CSUKA TÍMEA

A szerző felvétele

Tegnap délelőtt a magyar
nyelv és irodalom, valamint
a német anyanyelv vizsgával
vette kezdetét az egységes
félévi dolgozatok sorozata.
A VII. osztályosok közül 999
jelent meg a felmérőn, míg
a nyolcadikosok közül 1044en írták meg a magyar dol-

A szaktanfelügyelő szerint a kapott tételek nem voltak nehezek

gozatot. Gál Gyöngyi, a magyar oktatásért felelős szaktanfelügyelő lapunk megkeresésére elmondta, sem a
hetedikesek, sem a nyolcadikosok számára nem jelentett különösebb gondot a tételek megoldása. Szerinte a
tegnapi dolgozaton egy közepes tanuló is jó jegyet érhetett el. Ezúttal a nyelvi kérdések is inkább a tudáson
alapultak, nem igényeltek
kreativitást, a vizsgán kapott feladatokhoz hasonlókat a diákok az osztályban
is gyakran gyakoroltak. „Remélem, hogy az osztályzatokon is ez tükröződik majd”
— mondta Gál Gyöngyi. Az
egységes félévi dolgozatírások sora május 5–én, kedden
román nyelv és irodalom felmérővel folytatódik.

CSUKA TÍMEA

A Hám János Római Katolikus
Iskolaközponthoz tartozó óvoda
udvarán tegnap délelőtt az oda
járó gyermekek virágokat ültettek. Lieb Andrea óvodavezető
elmondta, mivel az óvoda udvarán még nincs játszótér, minden csoport számára létrehoztak
egy–egy parcellát (összesen hetet), amit a gyermekek ültettek
be a szülőktől kapott virágok-

kal. A legötletesebb kiskerteket
díjazzák a gyermeknapi rendezvény keretében. „Célunk, hogy
a gyermekek maguk gondozzák
a kiskerteket, természetes– és
újrahasznosítható anyagok felhasználásával alakítsanak ki
körülöttük kerítést, valamint
a csoport jelét is helyezzék el
a kertekben” — folytatta Lieb
Andrea. A virágoskerteket a
későbbiekben is a gyermekek
gondozzák majd.

A szerző felvétele

Tegnap írták meg magyar nyelv és irodam
félévijüket a VII. és VIII. osztályos diákok.

Nekünk is sztrájkolni kellene. Tudják miért?
Azért, mert a Román Vasúttársaság olyan körülményeket biztosít, mintha nem venne minket,
utasokat emberszámba. Mikor láttak utoljára
utasokat sztrájkolni azért, hogy a drága jegyekért ne koszos vécét, büdös fülkéket és köpésekkel teli folyosókat kapjunk? Azért is sztrájkolni
kellene, mert ebben a városban csak elvétve
akadnak olyan dolgok, amelyeket valós határidőn belül, csúszópénz kifizetése nélkül el lehetne
intézni. Mikor láttak utoljára betegeket vagy
ügyfelet azért sztrájkolni, mert nem elégedettek
azzal a bánásmóddal, amelyet a kórházban vagy
közintézményekben kap? Hirdessünk sztrájkot
azok ellen is, akik miatt állandóan tönkremennek
a frissen felújított utak, és ezzel együtt a gépjárműveink is. Láttak már tömegeket utcára vonulni, mert a vadonatúj kocsijuk lengéscsillapítója
felmondta a szolgálatot, hála kitűnő útjainknak?
Tüntetni kellene az ellen is, hogy hátrányos
megkülönböztetés érjen minket a származásunk,
a nemzetiségünk, a vallási hovatartozásunk
miatt munkahely keresésekor. Láttak valakit is
az utóbbi időben amellett kiállni, hogy igenis a
hozzáértés legyen a fő szempont egy-egy állás
betöltésénél? Emberi jogaink azért vannak a
szőnyeg alatt, mert időnként — a hallgatásunkkal, a közönyünkkel, a beletörődésünkkel — mi
magunk segítünk oda seperni őket, sőt, egyesek
buzgalmukban kikapják a seprűt az „elnyomók”
kezéből, és maguk végzik el a munkát. Miért
nem sztrájkolunk mégis? Mert félünk. Félünk
attól, hogy miután kifejeztük nemtetszésünket, a
jelenleginél is rosszabb körülmények közé kerülhetünk. S ez a félelem lassan átitatja lelkünket.
Ezután egyre kevesebbszer emeljük fel a hangunkat, egyre kevesebbszer teszünk szóvá olyan
dolgokat, amelyekkel nem értünk egyet. Hallgatásunk „jutalma” pedig egy olyan társadalom,
amelyben a jogainkon két lábbal tipornak át, a
mi engedélyünkkel.

Fotó: Sógor Beáta

Az év első négy hónapjában
a Fogyasztóvédelmi Hatóság
Szatmár Megyei Felügyelősége
202 fogyasztói bejelentést kapott, ugyanebben az időszakban pedig 187-en tettek panaszt.
Ez utóbbiak közül 134–et megoldottak, 60 reklamáció megoldása folyamatban van, illetve
8 nem rendezhető - számolt
be róla Rus Lucian helyettes
főfelügyelő tegnapi sajtótájékoztatóján. Ezenfelül az idén
kiszabott pénzbírságok összértéke meghaladja a 450 000 lejt.
A legértékesebb termék, amit
a fogyasztóvédelmisek közbelépésére kicseréltek, egy 2200
lejes bőr ülőgarnitúra volt.
A vásárló arra tett panaszt,
hogy nem lehetett kitisztítani
azt a bőr rossz minőségű festése miatt, ezért végül a forgalmazó kicserélte azt egy 4
ezer lejt érő darabbal. Egyre
több panasz érkezik hozzánk a
bútorok rossz minősége miatt,
és az sem ritka eset, hogy az
üzlet nem akarja kicserélni
a meghibásodott darabokat,
esetleg a javítást tanácsolja
a vásárlónak, holott ez szabálytalan - magyarázta Rus.
Ezekkel az ügyekkel kiemelten foglalkozunk, akárcsak
az elektronikai cikkekkel, és

ŐRI-PÁKAY FRANCISKA

Gondozatlan. Szatmárnémeti sétálóutcáját a tegnapi nap folyamán színes virágokkal ültették be. A színpompás virágok üdítően hatottak az arra járókra. Akad azonban
egy kis szépséghiba a központ összképében,
hiszen a művelődési ház előtti téren a régi virágágyásokba nemhogy virágokat nem ültetnek, de a burjánzó bokrokat sem metszik meg.
Nem ártana ezzel a városrésszel is foglalkozni.

A gyermekek óvónőik segítségével ültették a virágokat

Vitéz László Károlyban: ördögűzés palacsintasütővel
A klasszikusnak számító leghíresebb magyar bábjátékot, a „Vitéz László”-t láthatták a gyerekek tegnap 11 órai kezdettel Nagykárolyban, a Szent László Közösségi Ház dísztermében.
IFJ. DEÁK ENDRE

Fotók: Ifj. Deák Endre

Lehet, hogy a mai fiatalok
még nem hallottak róla, azonban több idősebb generáció is
ezen a bábjátékon nevelkedett
fel. Természetesen Vitéz Lász-

lóról van szó, a pirossapkás,
pirospozsgás, pirosorrú vidám
fickóról, aki palacsintasütőjével tanítja móresre a molnár
malmát megszálló ördögöket,
a szellemeket és végül magát a
halált is. A hagyományszerűen

vásári mutatványokkal kezdődő
sziporkázó, életvidám kesztyűs
bábjáték első alkalommal került színpadra Nagykárolyban.
Az előadásban nyújtott alakításáért Pályi János számos
magyarországi, valamint nemzetközi fesztiválon is a legjobb
bábjátékos díját nyerte el. Ő
folytatja a majd 200 éves múltra visszatekintő hagyományt,
amit előtte a bábos családból
származó Kemény Henrik
ápolt, és tett népszerűvé az
egész magyarság körében.

A

A bábjáték rövid, de frappáns vásári mutatványokkal
kezdődött. Ezt követően pedig
a művész elfoglalta helyét a
díszletek mögött, és hamarosan feltűnt a „színpadon” a
pirossapkás hős. A gyerekek
hamar elkapták a fonalat, és
a "palacsintasütős" jelenetek
közben - mikor is Vitéz László palacsintasütővel intézi el
az ördögöket, na meg a halált
is - már teljesen átszellemülten
nevettek egészen az előadás
végéig.

VÁSÁRI BÁBJÁTÉK TÖRTÉNETÉRŐL

A magyar vásári bábhagyomány két
bábhőst jegyzett fel: Vitéz Lászlót
és Paprika Jancsit. Eddigi felkutatott adatok szerint a Vitéz László
bábfigura neve először 1840-ben
fordul elő egy újsághírben. A XIX.
században a Hincz bábos család, később Orbók Lóránd bábszínész, végül pedig a Kemény-Korngut család
előadásában volt látható a bábjá-

ték.
ték A ma is élő 83 éves mesternek,
mesternek
Kemény Henriknek köszönhetően a
legismertebb és legnépszerűbb bábfigura Magyarországon. Nagy népszerűségét a nemrég legmagasabb
állami kitüntetéssel jutalmazott
Kemény Henrik egyedülálló tehetségének köszönheti, aki a családi
hagyományt folytatva immár harmadik generációs bábjátékos.

A gyerekeket is beavatva, mutatványokkal kezdődött az előadás

RÖVIDEN
 Almavirág ünnep. Második alkalommal szervezik meg Csengerben május másodikán - tudtuk meg Apáti Györgytől, Csenger
város polgármesterétől. Az esemény román
idő szerint 11 órakor ünnepi felvonulással veszi kezdetét, amikor a mazsorettekkel az élen,
traktorokkal és lovas szekerekkel vonulnak ki a
gyümölcsösbe. A résztvevők a délután folyamán
a számtalan szórakozási lehetőség mellett megkóstolhatják a hagyományos almaételeket is.
 Spórolás. Ákos községet is érinti a gazdasági világválság - tudtuk meg Geréb Miklós
polgármestertől. A községi tanács legutóbbi ülésén a tanácsosok úgy döntöttek, hogy a tavasz
és a nyár folyamán elsőként a közvilágításon
spórolnak. Az utcai világítás 22 és 5 óra között
fog működni, a templomokat pedig pénteken,
szombaton és vasárnap, valamint nagyobb egyházi ünnepeken fogják csak kivilágítani.
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