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K it, m ily en  fe le lő s sé g  
ter h e l a tsz-ben  ?

H ol a h atár?
Ittas egyéneket nem szol

gálunk ki! — hirdetik az 
italboltok feliratai. De vajon 
be is tartják mindenütt azt 
amit hirdetnek? Nem hiszem.

Nemrégiben kerékpárral 
indultam haza Tatáról az 
M 1-es műúton. A város vé
génél. az egyik útkeresztező
désnél látom ám. hogy úgy 
áll ott három gépkocsi, mint
ha valaki összekeverte volna 
őket. Közelebb érve leszállók 
kerékpáromról, már tiszta az 
ú t  Az egyik gépkocsi vezető
je akkor eresztette le az ök
lét. valószínű „jókívánságait” 
erősítette hadonászással. A 
másik vezető a ..nyugis tí
pus” mosolyog, mint aki nem 
először lát ilyent. A követ
kező szevaszt int neki. s las
san tovább ‘ megy. Minden 
dicséret a három gépkocsive- 
zetőé.

Az út közepén ugyanis ke
rékpárját tóivá egy atyafi 
haladt cikcakkban, hol 6

tartotta a kerékpárt, hol t  
kerékpár őt. Elhatároztam, 
levezetem a járdára. Amint 
elnehezült emberemet-segítem  
az úttestről az árok felé. 
fékcsikorgást hallok mögöt
tünk. A gépkocsi vezetője ki
száll — alacsony. mokány. 
mérges ember — elkezdi, ami 
altkor szokásos... Szóval ala
posan felleltározta összes hoz
zátartozóját. Leültettem em
beremet az árok szélére, s 
indultam a kerékpárjáért. 
Mikor látja, hogy a kerék
párjához nyúlok. felugrik, 
majd elfordul az árokban.

Emberem továbbra is érde
kelt. Pár nap múlva hallot
tam. hogv a Jázminban volt 
akkor. Bárhol volt is. észre 
kellett volna venni rajta, már 
korábban, hogy ittas és még 
időben meg kellett volna ta
gadni tőle a kiszolgálást.

Magyar István 
Szórnád

Hamar népszerű lett
Szombaton reggel már a ta

tabányai totózókban is lehe
tett kapni azokat az olimpiai 
borítékos sorsjegyeket, me
lyeket a Sportfogadási és 
Lottó Igazgatóság „Kis borí
ték — nagy pénz” jeligével 
bocsátott ki.

Amint a rádió, televízió és 
a sajtó hírül adta, ezek a 
sorsjegyek 4 forintba kerül
nek. Üj szerűsége s egyben 
előnye ennek a sorsjegynek a 
többi szerencse és sportfoga
dási játékkal szemben, hogy 
nem kell őrizgetni a sorsje
gyet. nem kell várni a sorso
lásra, a sorsjegy tulajdonosa 
a boríték felbontása után 
azonnal megtudhatja. hogy 
nyertes sorsjegyet húzott-e ki... 
« bn igán, nyereményét azon
o s 1 ki is fizetik. Az 500 fo
rinton aluli nyereményeket a 
heivszín°n, a magasabb össze

gűt a legközelebbi OTP-nél, 
vagy Totó-Lottó Kirendeltsé
gen kapja meg.

Az újfajta szerencsejáték 
szinte órák alatt nagy nép
szerűségre tett szert. Nem 
kell hozzá szakértelem, csak 
szerencsés kéz. Népszerűségé
nek bizonyítéka, hogy az el
ső napon már záróra előtt 
hiánycikk lett az újvárosi to- 
tózóban. Volt aki egy egész 
csomaggal, vagyis száz dara
bot megvett. Amíg ott voltam  
a lottózóban, nagyobb nyere
mény nem talált gazdára — 
de azóta úgy tudom, hogy 
másutt már igen. Megéri a 
négy forintot ez a kis iáték 
a szerencsével. Sőt. többet 
jelent árinál, hozzájárulást 
ahhoz, hogy sportolóink részt 
vehessenek az 1968. évi 
mexikói olimniai játékokon.

Mátrai Gyula

Aki keres, az talál?
Klubot kapnak az öregek 

Koeson. Kömyén és Szomó- 
don. olvastam megyei lapunk 
december 1-i számában.. Azt 
írja a cikk. bogy a klubélet 
feltételeit mindenütt meg le
het teremteni, csak keresni 
kell. Példa rá az említett há
rom község.

Mi tatabányai nyugdíjasok 
örömmel, de kicsit irigyked
ve olvastuk a tatai járási ta
nács kezdeményezésével létre
jött klubokról. Igen jólesik 
az öregeknek, ha van egv 
olyan helyük, ahol összejö
hetnek, a maguk egyszerű 
szavaival eszmecserét folytat
hatnak- elsakkozgnthatnak, ol
vasgathatnak. rádiózhatnak.

Tatabánya I. kerületi nyug
díjasok is igen várják, hogy 
teljesüljön régi kérésük, kap
janak egy helyiséget valahol 
a tömbházak táján. Eddigi 
javaslatainkat elvetettek, be
láttuk mi Is, hogy azok ki- 
vihetetlenek. De most. hogy 
a megyei, városi pártbizott
ság új székhazába költözött, 
a régi épületek valamelyiké
ben talán tudnának nekünk 
is helyet szorítani. Jó időben 
még csak megvoltunk a 
„nyári klubban”. így nevez
tük magunk között tréfásan a 
3-as posta és a szomszédos 
tömb közötti, a köny\ma- 

mögörís padokkal ellá

tott helyet. Ott szoktunk egy
mással találkozni, beszélget
ni. Szeretnénk eSY olyan 
klubhelyiséghez iutná. ahol 
testvériesén- barátságosan, 
családiasán eltűnhetnénk az 
időt' egymással.

Ökrös Mihály 
Tatabánya

a  [ á t ík o ú s á r r a
Szorgalmasan készülnek a 

Kisbér és Vidéke Általános 
Fogyasztási és Értékesítési 
Szövetkezet dekoratőrei a de
cember 10-én megnyíló ha
gyományos karácsonyi játék
vásárra és kiállításra.

A karácsonyi dekorációk 
nagy része már készen áll. 
Itt a műhelyben már csak a 
játékkiállítás formás feliratai 
és a sok fantáziáról tanúsko
dó rajzok, meseillusztrációk 
találhatók.

KÉSZÜLŐDÉS

Több
irányítást!

A december 2-i számban
megjelent Hol töltsék szabad 
idejüket a 12—16 éves fiata
lok? című cikkhez szeretnék 
hozzátenni egy-két gondola
tot.

Tavasszal, nyáron kevésbé 
jelent problémát ennek a 
kérdésnek a megoldása, hi
szem akkor ezek a fiatalok 
feltalálják magukat a szabad
ban. Télen, amikor beszorul 
az ember a lakásba, már na
gyobb probléma helvet és 
hozzá hasznos időtöltést biz
tosítani a tizenéveseknek. 
Unják a televíziót, s nem is 
nekik való a műsorok egy 
része. De még a tv-nézés is 
más lenne társaságban, közö
sen. A klub hiánvzík nekik 
is. ahol játékos vetélkedőket 
rendezhetnének, társasjátékot 
i á f« z h a tn án a k .

Ne feledjük, télen is szén 
és Igen egészséges dolog a 
szabadban lenni. Érdemes 
közös kirándulásra, szánkó
zásra. hó"satára vinni a. f ia- 
talnVnt. Nemcsak ők. de a 
szülők is — felváltva prog
ram szerint — szívesen részt 
vesznek az ilven kirándulá
so n  a h o l  a jelenlétükre va
lóban s»ük=é« is van. Vasár
uén dáipi^ttönként nedig 
mind-mkor hasznos szórako
zást nvűit egv-egy jő matiné 
n moziban.

V. J.
Lábatlan

A
ü zem b en

A két tatabányai erőmű 
szakszervezeti, bizottsága és 
üzemvezetősége a napokban 
nyugdíjas találkozót szerve
zett. A két üzem 200 nyugdí
jasának küldött ki névre szó
ló meghívót. Százhuszonötén 
meg is jelentek.

A példásan megrendezett 
ünnepségre a Il-es Erőmű 
kultúrtermében került sor, A 
régi munkatársak, barátok 
igen örültek a viszontlátás
nak. Többen voltak. akik 
10—12 éve nem találkoztak, 
s most kérdésekkel halmoz
ták el egymást.

A kellemes hangulatot Be- 
bők József nyugdíjas társunk 
harmonikázása ős éneke tet
te teljessé.

Kökény András 
Tatabánya

5.

E lemi dolog, hogy min
dernd vállalja és viselje 
a felelősséget azért, 
amit tesz, illetve azért 

is, ha valamit tennie kellene, 
de elmulasztja. Magától érte
tődő hogy különösen fontos 
elv ez olyan közösségben, 
amelynek szervezettsége és 
rendje a közös munkavégzésen 
túl is sokoldalú érdekeket és 
széles körű életviszonyokat 
fog össze. \  termelőszövetke
zeti törvény ezért szabályozza 
nagy körültekintéssel a terme
lőszövetkezeti tagok és veze
tők felelősségét, felelósségre- 
vonásának módját- 

Kimondja a törvény, hogy 
fegyelmi ~ vétséget követ el a 
tsz-tag, ha tagsági viszonyával 
kapcsolatos kötelességét meg
szegi, vagy egyébként olyan 
magatartást tanúsít ami ter
melőszövetkezeti taghoz nem 
méltó. A fegyelmi jogkört a 
termelőszövetkezet vezetősége 
gyakorolja, de vannak olyan 
esetek, amikor a közgyűlés, 
vágy valamelyik üzemi veze
tő- Természetes például, hogy 
ha a vezetőség, vagv az ellen
őrző bizottság tagját kell fe- 
gyelmileg íeielóssegre vonni, 
akkor ezt a jogkört a közgyű
lés gyakorolhatja.

A felelősségcevotiás csak ak
kor járhat eredménnyel, ha a 
fegyelmi büntetések skálája 
megfelően fokozatos, tehát le 
hetővé teszi, hogy a büntetést 
a vétkesség súlyával és az 
eset egyéb körülményeivel 
arányban szabják meg- A tör
vény ezért állapit meg 
többféle fegyelmi büntetést, s 
hangsúlyozza, hogy bármelyi
ket csak fegyelmi eljárás 
alapján lehet alkalmazni. 
Alapvető követelmény az is, 
hogy a fegyelmi eljárás alá 
vont tagnak legyen alkalma á 
védekezésre-

A tagsági viszonnyal kap
csolatos kötelezettség megsze
gésével vétkesen okozott ká
rért á termelőszövetkezeti 
tag kártérítési felelősséggel 
tartozik. Nem róható terhére 
a kárnak az a része, amelyet 
a termelőszövetkezet elhárít
hatott volna- A kártérítés 
mértékét úgy kell megállapí
tani, — mondja a törvény —, 
hogy elősegítse a szövetkezeti 
tulajdon védelmét, a kárt oko
zó tag, s általában a tsz-lag- 
ság nevelését és természetesen 
az okozott kár megtérülését. 
Gondatlan károkozás esetén a 
tag elűző évi, átlagos munka 
szerinti részesedése egy hó
napra jutó összegének 50 szá
zalékáig felel- A hasonló mun
kakörben foglalkoztatott ta

Kazal József kexe nyomán hatalmas’ hófehér hópelyhek 
születnek

gok háromhavi átlagos, mun
ka szerinti részesedésének 
erejéig terjed a tag felelőssé
ge, ha a kárt bűncselekmény
nyel okozta.

Ha a kár bekövetkezésében
a termelőszövetkezeteknek is 
része volt, akkor a kárt meg 
kell osztani- A kártérítést el
sősorban pénzben kell megál
lapítani.

Az a tag, aki vezető tiszt
séget tölt be, előző évi saját 
részesedése átlagának két hó
napra jutó összege erejéig fe
lel, ha valamilyen szükséges 
intézkedés elmulasztásával, 
vagy munkaköri kötelezettsé
gének egyéb megsértésével 
okozott kárt- A vezetőség és 
az ellenőrző bizottság működé
se alapján bekövetkezett vét
kes károkozás esetén e testü
letek tagja mentesül a felelős
ség alól, ha a kárt okozó ha
tározat meghozatalában, ille
tőleg az intézkedés megtételé
ben nem vett részt. Mentesül 
akkor is. ha hiteles jegyző
könyv által bizonyítva a hatá
rozat ellen szavazott, vsgv as 
intézkedés ellen tiltakozott.

Az a termelőszövetkezeti tag, 
aki jegyzék, vagy elismervény 
alapján, visszaszolgáltatási 
vagy elszámolási kötelezett
séggel vett át vagyontárgya
kat, azokat állandóan őrizeté
ben tartja és kizárólagosan 
használja, vagy kezeli, továb
bá pénz, értékpapír és más 
értéktárgyak kezelői hiány 
esetén vétkességükre való te
kintet nélkül a teljes kár ere
jéig felelősek. Mentesül a fe
lelősség alól a vagyonkezelő, 
ha bizonyítja, hogy a hiányt 
elháríthatatlan külső ok idéz
te elő-

A vagyonkezelők közül \  
raktárak és lerakatok dolgo
zói a kezelésre átvett vagyon
tárgyakban bekövetkezett lel
tárhiányért a hasonló munka
körben foglalkoztatott tagőx 
előző évi, munka szerinti át
lagos részesedésének egy hó
napra jutó összege erejéig fe
lelősek. Az a raktáros, aki az 
átvett vagyontárgyakat állan
dóan, közvetlen ellenőrzéssel 
egyedül kezeli, a teljes leltár
hiányért felel-

Kimondja a törvény azt is, 
hogy a termelőszövetkezet a 
tagsági viszonnyal kapcsolat
ban a tagjának jogellenesen 
okozott kart köteles megté
ríteni. Ha az ilyen kár a ház
táji gazdasággal kapcsolatos 
kötelezettségek megszegéséből 
származik, akkor a kárt első
sorban természetben kell meg
térítenie a tsz-nek- Vétkessé
gére való tekintet nélkül kár
térítési kötelezettség terheli a 
termelőszövetkezetet azért a 
kárért, amely a tagsági vi
szonyból eredő munkavégzési 
kötelezettség teljesítése köz
ben a tag életének, egészségé
nek. vagy testi épségének 
megsértésével keletkezett 
Nem terjed ki a felelősség a 
munkába menet és onnan jö
vet a tagot ért kár megtérí
tésére. kivéve, ha ez a tsz 
szállítóeszközén történt uta
zás közben következett be-

A  termelőszövetkezetek 
társadalmi, gazdasági 
viszonyainak fejlődése 
elmélyíti a tagok ós a 

közös gazdaság kapcsolatát. A 
törvény ■ az anyagi felelősség 
szabályainak kialakításánál is 
figyelembe vette ezt- A fele
lősségre vonatkozó rendelke
zések egységes rendszerbe 
foglalásával biztosítja egy
részt a közös vagyon károsi- 
tóinak gyors és hatásos fele- 
lősségrevonását, másrészt a 
tsz felelősségének fokozását 
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