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SZ T K -tanácsadó

Július 10-én írtam meg eb
ben a rovatban, hogy elestem  
a tatai patika-közi útszegé
lyen, és nagyon megütöttem 
magam.

Augusztus 7-én megjelent 
panaszomra a megnyugtató 
válasz: a kifogásolt buktató 
útszegély felújításáról a tatai 
városi tanács vb építési és 
közlekedési osztálya intézke
dett. A KPM által 1965-ben 
így megépített járdaszegély 
kijavítását a Komárom me
gyei Tanácsi Ütépítő Vállalat
nál sürgős határidővel meg
rendelték.

Azóta sem történt semmi. 
Talán jobb is így. Most még 
egy hibás járdáról írhatok, 
amit a patika-közivel együtt 
ki lehetne javítani még sok 
más kábelépítés miatt felsze
dett, és vissza nem állított

gödrös járdával együtt. Ezek 
mind állandó balesettel fe
nyegetik a járókelőket

Azért térek vissza a járda- 
javításra, mert a várárok m el
letti járdán — ahol a kábel
építés gödrei nincsenek ren
desen kijavítva — szintén el
estem. Változatosságból most 
a másik térdemet zúztam ösz- 
sze úgy, hogy orvosi kezelés
re szorultam.

Szeptember 28-án este szín
házba menet ért a baleset. 
Rongyos harisnyában, sajgó 
és vérző térddel, piszkos po
ros ruhában néztem végig az 
előadást, elsősegélynyújtás 
nélkül — mert ilyen felszere
lés a gyönyörű, új művelő
dési házban nincs.

Múlt pénteken — s már nem 
először — előzetes bejelentés 
nélkül elzárták a vizet épü
letünkben hét óra 10 perckor. 
Ott állt az egész család mos- 
datlanul, egy csöpp víz nél
kül. Kicsit vártunk, tanakod
tunk, talán pillanatnyi zavar, 
de mert víz nem lett, érdek
lődni kezdtem a lépcsőház
ban, hol dolgoznak szerelők, 
de sehol nem találtam őket.

Felhívtam az ingatlankeze
lő vállalatot telefonon, mité
vő legyek. Illendően közöl
ték, nem tudnak arról, hogy 
az ő szerelőik dolgoznának 
ott, egyébként lehet, hogy 
csak rövid ideig tart az 
egész.

Nos, én megtudtam, hogy 
az épület másik lépcsőházá
ban, a földszint 2-ben dolgoz
tak az ingatlankezelő vállalat 
szerelői.

S miért nem közölték kifogá
sukat előre? Hiszen ha pon
tosak lennének, szívesen iga
zodna hozzájuk az ember, de 
így mit várhatunk?

Boldizsár Jánosné 
Tatabánya-Újváros

Öregek napja
Múlt szombaton rendezték 

meg Szomódon az öregek nap
ját.

Tanácselnökünk nagyon 
szépen beszélt az öregek meg
becsüléséről, az irántuk való 
tiszteletről, szeretetről, és fel
ajánlotta az öregeknek a ta
nács segítségét.

Az ünnepség után finom  
uzsonnával vendégeltek meg, 
és kellemes cigányzenével 
szórakoztattak bennünket 
Mindezekért köszönetét mon
dok az öregek nevében.

Fülöp Erzsébet

Az ellenőrzési tapasztala
tokkal, valamint a várható el
látással kapcsolatban szeret
ném kifejteni véleményemet.

A panaszok számszerűségé
ből nem mindig jó összeha
sonlító statisztikát készíteni. 
Visszatérő probléma például 
a hús- és hentesáru választéka 
és minősége. Amikor ez fo
kozódik, akkor a panaszos be
jegyzések nyolcvan százalékát 
ez teszi ki. A fagyasztott hús 
és az abból készült hentesáruk 
minősége, valamint a vissza
térő szalonnahiány sokszor 
vált ki jogos kritikát.

A kereskedelem jelenleg 
csak enyhíteni tudja ezeket a 
gondokat azzal, hogy nagy 
mennyiségű és választékú ba
romfikészletet biztosít. Barom
fi-forgalmunk heti 70—80 má
zsával haladja meg a korábbi 
esztendő azonos heti forgal
mát. Élő halból, halfiléből, 
húsos konzervekből, készéte
lekből jelentős mértékben nö
veltük bolti készleteinket.

A csomagolt áruk súlyhiá
nya joggal okoz bosszúságot 
vevőközönségünknek, örven
detes, hogy az élelmiszer-ke
reskedelem egyre több előre 
csomagolt áruval rendelkezik. 
Helytelen azonban, hogy a 
malomipari lisztnél, az édes
ipari áruknál, a rizsnél súly
hiányok mutatkoznak. Ezt 
olykor tudatosan idézik elő, 
de sok esetben az áruk termé
szeti adottságai is közrcjátsza-

Én is örülök, ha megjavít
ják a csapomat, amikor el
romlik. De nem lehetne ezt 
úgy csinálni, hogy az épület 
valamennyi lakója ne bosz- 
szankodjon ugyanakkor? Sze
rintem munkarend és szerve
zés kérdése csupán. Miért ne 
tudná a szerelők munkaveze
tője kötelezővé tenni, hogy 
a munka megkezdése előtt ér
tesítsék a lakókat a víz elzá
rásáról.

M. Gy.-né 
Tatabánya-Újváros 

Komáromi u. 50.

Szép, tiszta, 
csak büdös

Két héttel ezelőtt beadtam 
jersey szivacs kosztümömet a 
Kilián körtéri gyorstisztítóba. 
Amikor átvettem, örömmel 
állapítottam meg, hogy szin
te újjávarázsolták. Ám, örö
möm csakhamar alábbhagyott 
kissé, mert a kosztümből för
telmes rossz szag áradt.

Mit tehetek? Három napig 
állt készen a tisztítóban, mi
előtt elhoztam, egy napig ott
hon szellőztettem. Semmi 
eredmény. Erkélyem nincs, 
nem tudtam jobbat kitalálni, 
minthogy magamon szellőzte
tem. Sétálgattam a város nép- 
telenebb utcáiban, hogy mi
nél kevesebb ember mellett 
kelljen elmennem. Csakhogy 
még így is összetalálkoztam  
ismerősökkel, akik meglepet
ten fintorogtak. Magyarázkod
tam, hogy a kosztümöm . . . ,  
de rendkívül kellemetlen 
volt.

Miért nem keres a tisztító 
megoldást arra, hogy az álta
la használt vegyszer rendkí
vül büdös szagát közömbösít
se valamivel? De ha ez meg
valósíthatatlan, akkor leg
alább közöljék előre a tulaj
donossal: igaz, hogy hamar 
kitisztítjuk a ruháját, de utá
na egy darabig nem lehet hor
dani, ha mégis felvenné, ta
nácsos kerülni az embereket.

E. M.-né 
Tatabánya

nak. Az ipar például ősszel 
nem szívesen csomagol rizst, 
mivel sok a. beszáradás, és a 
súlyhiányt a csomagoló rová
sára írják.

Baj az is, hogy az ellenőr
zéskor észlelt súlyhiányok mi
att, az ellenőrző szervek bün
tető szankciói csak a boltig 
érnek, a súlyhiányosan szállí
tó ipari termelőt nem bírsá
golják meg.

Hiba van a kenyér minő
ségében? Mi ezt nem általá
nosítjuk, Az esetenként elő
forduló minőségi kifogásokat 
élesen felvetjük. Annál több 
jogos kritika illeti a péksüte
ményeket: formátlanok, kelet
lenek, tömörek. A területün
kön készült péksütemények 
minősége nem felel meg a 
követelményeknek.

A cikk kritikusan jegyezte 
meg, hogy az élelmiszerboltok
ban, ABC-áruházakban egy
re nagyobb helyet foglal el 
az italáru, „sőt, most már 
hentesüzletben is azt árul a 
kereskedelem”.

Vállalatunk a növekvő kí
nálathoz igazodva, jelenleg 
50—60 féle bort hoz forgalom
ba. A hazai termelésű, és kül
földről érkezett italáruk nagy 
helyet igényelnek. Az újvárosi 
állami gazdasági húsboltunk 
bor-értékesítése egyedi eset, a 
bolt kifejezetten az állami 
gazdaságok borait hozza for
galomba, amelyek elhelyezé
sükkel nem zavarják a hú»;

L. J. ESZTERGOMI OLVA
SÓNK a nyugdíjra jogosító 
idővel kapcsolatban tett fel 
több kérdést. Minden kérdé
sére — helyszűke miatt — 
nem adhatunk kimerítő vá
laszt, reméljük, tájékoztatá
sunk segítségével így is eliga
zodik problémáiban. Ha nem, 
akkor keressen fel bennünket 
levelével, de kérjük, ponto
sabban és főként a naptári 
időtartamok megjelölésével ír
ja meg problémáit.

Első kérdése az volt, hogy 
kovács tanoncidejét beszámít
ják-e a nyugdíjra jogosító 
időbe?

Válaszunk: az 1929. január 
1-e után fennállott ipari vagy 
kereskedő tanoncidőt — mai 
szóhasználattal ipari tanuló 
időket — korlátlanul figye
lembe veszik a nyugdíj meg
állapításánál.

Második kérdése: Mikor 
számítják be a katonai szol
gálati időt és a hadifogságot a 
nyugdíjba?

Válasz: a katonai szolgála
ti időt és a hadifogságban töl
tött időt akkor veszik figye
lembe, ha azt megelőzően öt 
éven belül legalább hat hó
napi egyéb beszámítható szol
gálati időt szerzett és katonai 
szolgálatát követően kezdő
dött újabb szolgálati ideje 
között sincs öt évet megha
ladó megszakítás. Itt említ
jük meg, hogy a munkaszol
gálatban vagy a deportálás
ban töltött idő a katonai szol
gálattal azonos elbírálás alá 
esik.

Harmadik kérdése: nagyobb 
mezőgazdasági üzemben volt 
kovács, ezt az idejét beszá
mítják-e?

Válasz: A mezőgazdasági 
üzemben szakmunkásként el
töltött ideje is csak 1939. ja
nuár 1-től vehető figyelembe, 
ellentétben az ipari, a bánya 
és más üzemi dolgozókéval, 
akiknek munkaviszonya 1929. 
január 1-től számítható be a 
nyugdíjra jogosító időbe.

Végül arra a  kérdésre, hogy 
milyen megszakítás lehet a 
szolgálati időben, általános

ságban azt válaszolhatjuk, 
hogy öt évnél hosszabb meg
szakítás esetén nem lehet fi-

és hentesáruk bemutatását és 
értékesítését.

Kereskedelmi munkánk 
egyik legfőbb feladata, meg
felelően felkészülni a karácso
nyi csúcsforgalmi időszakra. 
Erre — a hús- és húskészít
mények kivételével — igen jó 
lehetőségeink nyílnak.

Almából, burgonyából és 
hagymából a szezonban 120 
vagonnal hozunk forgalomba, 
a közkedvelt hálós csomago
lásban. Nagy választékban 
szállítják már a télapó ünnepi 
és a karácsonyi édesipari áru
kat. Savanyúságokból, gyü
mölcs- és főzelék-konzervek- 
ből jelentős mennyiségű im
port áruval bővítjük a belföldi 
választékot.

Vállalatunk és bolthálóza
tunk kapcsolata az ellenőrzési 
szervekkel jó — ezt a cikk is 
pozitívan értékelte — csupán 
egymás megkeresése, rendsze
res tájékoztatása terén van 
még javítanivaló. Ezután is 
várjuk az igen aktív társadal
mi ellenőröket őszi árubemu
tatóinkra, üzletvezetői meg
beszéléseinkre. Kérjük, időn
ként ők is hívjanak meg ben
nünket értekezleteikre, hogy 
tapasztalataikról közvetlenül 
tájékozódhassunk és egyúttal 
frissen tájékoztathassuk őket 
felkészülésünkről, a minőség
ről, az árképzésről.

Barsi Sándor 
igazgató

gyelembe venni a megszakí
tást megelőző időket. Némely 
esetben azonban az öt évnél 
hosszabb megszakítás ellené
re is egybe lehet számítani a 
szolgálati időket.

★

K. B. KOMÁROMI OLVA
SÓNK azt írja, egy 5 éves 

gyermeke van, szeretne utána 
családi pótlékot igényelni. — 
Érdeklődött több helyen, a 
úgy tájékoztatták, hogy csa
ládi pótlék csak akkor jár 
neki, ha egyedülálló dolgozó.

Egy gyermek után valóban 
csak akkor jár családi pótlék, 
ha az igénylő egyedülálló dol
gozó!

Egyedülálló dolgozónak azt 
kell tekinteni, aki hajadon, 
nőtlen, elvált, vagy házastár
sától külön él, akinek házas
társát letartóztatták, vagy 
szabadságvesztés büntetését 
tölti, vagy akinek házastársa 
egyetem, főiskola nappali ta
gozatának hallgatója, továbbá 
akinek házastársa testi vagy 
szellemi fogyatkozása, beteg
sége miatt, hat hónapon át 
teljesen munkaképtelen, aki
nek házastársa nyugdíjat kap 
vagy a bíróság által elrendelt 
kényszergyógykezelésben — 
elvonókúra — részesüL Az 
utóbb felsorolt esetekben fel
tétel, hogy az ilyen személy 
keresete vagy nyugdíja a ha
vi 500 Ft-ot ne haladja meg!

Végül egyedülálló dolgozó 
az is, aki tekintettel a lakás- 
viszonyokra házastársával 
ugyanabban a lakásban lakik, 
de a házasság felbontására bí
rói eljárás van folyamatban, 
vagy a bíróság már tartásdí
jat állapított meg, és azt kap
ja is.

★

L. FERENCNÉ ALMÁSFÜ
ZITŐI LAKOSNAK a kifize
tőhely nem folyósította a se
gélyeket szülési szabadságára. 
Arra hivatkozott, hogy L.-né 
a szülést megelőző két éven 
belül mindössze öt hónapi 
biztosításban töltött időt tud 
igazolni, ami nem elegendő a 
segélyre való jogosultsághoz. 
A szülés súlyos műtéti be
avatkozással történt, úgy ér; 
zi, legalább a táppénz meg
illetné, hiszen ez a körülmény 
hosszan tartó keresőképtelen
séggel jár. Arra kér tájékoz
tatást, kaphat-e táppénzt és 
ha igen, milyen feltételek  
mellett?

A  Munka Törvénykönyve a 
szülés előtti négy hétre, majd 
a szülést követő 16 hétre biz
tosít szülési szabadságot a 
dolgozó nő részére. A társa
dalombiztosítási rendelkezé
sek szerint a szülési szabad
ságra terhességi és gyermek
ágyi segély jár, mégpedig a 
terhességi állományba vételt 
megelőző háromhavi munka
bérből kiszámított napi ösz- 
szegben. Feltétel az, hogy a 
szülő nő a szülést megelőző 
kettő éven belül legalább ki
lenc havi biztosítási időt tud
jon igazolni. Legalább 6 havi 
biztosítási idő esetében a se
gélyek fele összege illeti meg 
a szülő nőt.

Ha a dolgozó nő az említett 
feltételek egyikével sem ren
delkezik úgy, sajnos szülési 
segélyt nem igényelhet. Ellen
ben, ha betegsége miatt ke
resőképtelen, úgy táppénzre 
jogosult a szülés előtt, a gyer
mekágyi fekvés ideje alatt és 
utána is. Ha a szülés miatt 
válik keresőképtelenné, akkor 
a szülés napjától illeti meg a 
táppénz mindaddig, amíg ke
resőképtelensége fennáll, leg
feljebb azonban egy évig, il
letőleg folyamatos munkavi
szonyával arányos ideig.

Van lehetőség táppénz 
igénylésre még akkor is, ha a 
koraszülött gyermeket intéf- 
zetben gondozzák, és ott igényt 
tartanak a gyermek naponkén
ti rendszeres szoptatására. A 
táppénz igényléséhez a kór-, 
háa igazolása szükséges.

Horyáth Mária 
Tata

„Háztól — házig” bosszantás
Október 1-én „Háztól-ház-

ig” szállítást rendeltem a 81- 
35-ös telefonszámon. A MÁV 
közismert, kényelmes szol
gáltatásárói ugyaais több jó 
tapasztalatom volt.

Megígérték, hogy 4-én, 
szombaton jönnek a bejelen
tett három darab bútorért. 
Mivel én dolgozom, nővére
met kértem meg, várja őket, 
el ne mozduljon a lakásból. 
Délután 3-ig ott ült, de nem 
jöttek.

Amikor hétfőn, 6-án ér
deklődtem, megnyugtattak, 
még aznap vagy másnap ott 
lesznek, sőt kérésemre azt is 
megígérték, hogy öt óra után 
jönnek, mire hazaérek mun
kából ugyanis az nekik nem 
felel meg, hogy a szomszéd
ban hagyjam a szállítási költ
séget).

Ahogy — aznap 6-án — ha
zaérek, mondják a házbeliek, 
hogy valami szállítási fuvar
levéllel kerestek délután há
rom óra körül, de mivel nem 
voltam otthon el is mentek, 
természetesen a bútorok nél
kül.

Újabb reklamációmra azt 
ígérték, hogy 8-án szerdán, 
vagy másnap jönnek. Nem 
tudják pontosan mikor, jó 
lesz mégis, ha a szállítási

Mindjárt lett ülőhely
Szombaton délután Pápa 

felé utaztam. Amikor Tata
bánya-Alsón felszálltam a 
zsúfolt vonat egyik kocsijába 
— karomon négyhónapos kis
fiámmal — egy középkorú 
hölgy rögtön helyet adott. 6  
ezután állni volt kénytelen, 
miközben a padokon szinte 
mindenütt fiatal fiúk ültek. 
Mint később kiderült, ipari 
tanulók. El voltak foglalva, 
kártyáztak éppen.

Jött a kalauz s a menetje
gyek ellenőrzése közben fel
szólította őket, menjenek elő
re a számukra fenntartott ta
nulókocsiba, jegyüket majd 
ott fogja kezelni.

Először vitatkozni próbál
tak: ki sem tudnak menni, 
annyian vannak, csak nem 
fognak most itt végigtolakod
ni a kocsikon, úgyis mindjárt 
leszállnak. Közben egy állo
másra értünk a kalauz ki
ment. Ezalatt a fiúk így ta
nakodtak: elmegyünk fiúk? — 
kérdi az egyik. Ugyan, csak 
nem ijedtél meg, nem látod,

„Mozog
Szombaton — október 11-én 

— a Vértes Áruházban vásá
roltunk. Egyúttal vettünk ott 
1 kg 4.60-as lisztet is.

Amikor vasárnap használni 
akarom és szitálni kezdem, 
meglepődve látom, hogy „mo
zog” a liszt. Rögtön megtalál
tam az okát is: a szita föl
fogta a benne lévő apró állat
kákat. zsizsikeket és kukaco
kat.

Ezt a lisztet „házilag” cső;

költséget a szomszédban ha
gyom.

így is tettem, kiírtam az aj
tóra, melyik szomszédban 
hagytam a pénzt. A bútorok 
pedig 4-én reggel óta ki vol
tak készítve a lépcsőházba, az 
ajtó elé.

Mivel nem jöttek, 10-én ér
deklődtem újra. A válasz: 
utasítást kaptak, nem vállal
hatnak szállítást, mert tele 
van a raktáruk, onnan kell 
előbb szállítaniuk. Erre meg
mondtam, hogy én 1-én ren
deltem a fuvart, nem 10-én. 
Nagynehezen megígérték, 11-' 
én elviszik, a pénz legyen a 
szomszédban, stb.

Hazaérve látom, hogy a bú
tor változatlanul ott van, 
kérdem a szomszédokat, s ki
derült, megint nem jöttek? 
Itt voltak — mondták — 
csak most meg az volt a ki
fogásuk, hogy a harmadik 
emeletről nem cipelik le  a 
bútorokat, vigyük le mi a 
földszintre, s onnan majd el
viszik, de a mai napig sem 
vitték el.

Ez volna hát az olyan jól 
bevált háztól-házig szállítás. 
Mi az értelme, ha nekem „elő
szállítást” kell végeznem? S 
ki felel azért, ha a földszin
ten megrongálódik a holmim?

hogy ez a fej teljesen új még 
a szakmában, azért legényke- 
dik — így a másik. Folytas
suk Jocó, mire visszajön úgy
is kirepül ez a bogár a fejé
ből, elfelejti, hogy velünk 
szemtelenkedett — szólt a 
harmadik.

A kalauz azonban vissza
jött, sőt nem átallott most 
már sokkal erélyesebben szól
ni: azonnal álljanak fel, ad
ják át a helyüket a rendes 
menetjeggyel utazóknak.

Erre már szedelőzködni 
kezdtek a fiúk. Kénytelen
kelletlen, zörögve-morogva 
megindultak a kalauz után.

Amikor elmentek, kiürült a 
fél kocsi, csaknem mindenki
nek jutott ülőhely. Ha min
den kalauz így betartaná a 
rendet, a diákok megtanul
nák, megszoknék, hogy ők a 
saját kocsijukban utazzanak, 
s akkor a többi utasnak is 
lenne helye.

Szűcs Istvánné 
Oroszlány

í? a liszt
magolták, az ár kézírással áll 
rajta, amiről a szerkesztőség
ben meg lehet győződni, mert 
a kiló lisztet hiánytalanul 
otthagytam.

Nem tudom, hogyan lehetett 
nem észrevenni a csomago
lásnál, hogy ilyen ez a liszt, 
és hogyan merték eladni?

Harmati Józsefné 
Tatabánya-Újváros

Cikkünk nyomán

A Tatabányai Élelmiszer 
Kiskereskedelmi Vállalat 

igazgatója válaszol
a „Javult az ellátás, de nem csökkent a szabálytalanságok száma”

című cikkre


