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Motorkerékpár-szerviz Ü N N E P
Dadon csütörtökön rendez-

Alig múlt reggel hat óra, s Ezek után nem állhatom ték meg az öregek napját Üt- 
már ötödiknek érkezem a ta- meg észrevétel nélkül Jó tör6ruhába ÖUÖ2ve kísértük 
tabanyai Delta Ktsz motor- lenne, ha korábban, hat óra-

Mikor kainak 
meg?

Hátborzongató a kérdés, de 
mi mást kérdezhetnénk önma-
ked^r^toka^építő?5 valamint szervizének modem épülete kor kezdenének, s szerintem a el a falu ldos embereit a mu- 
kaibantartó vállalattól Ugyan- eIé- Egymás után jönnek a szerviznek kellene beszereznie velodesi otthonba, az ünnep
ig valahányszor Kisbér felé különböző gyártmányú — Já- a szükséges alkatrészeket. És ség színhelyére. Mi rövid 
visz az utunk, felötlik bennünk vav Pannónia, Riga, stb. végül, mivel egyre több mo- műsorraj szórakoztattuk, a tö- 
a szorongató kérdés: Mikor Motorkerékpárok. tor lesz a megyeben Dorogon t k vezetői di
h-lunk me»? Az érkezőket mar az első is elkelne egy motorszerviz, megszervezeteK vezetői peaig

**■ , . , pillanatban csalódás éri, mert hogy ne kellene 40 kilomé- köszöntőt mondtak, és meg-
. .. . ,ddís  veszelyezteti meg a a munka itt csak nyolc óra- térré menni a garanciális ja- vendégelték az ünnepeiteket.

. 6sP. t -v aS,UV k,üzIeke,d. ^  kor kezdődik. Mit tehet a mo- vítós miatt — s ráadásul hiá-

SZTK-tanácsadó

a Pápa felőli falurészen lévő toros? A nyitásig beszélget, di- ha 
vasúti átjáró? Akkora gödrök Cséi'i motoriát. gyártóiét.
— így, többesszámban 1 —
vannak a sínek mentén és az 
úttest teljes szélességében,

cseri motorját, gyártóját.
Nyolc óra előtt érkeznek a 

szerelők, legtöbbjük fiatal. Se-
Trabanttal^már^ elvisz baj ■g á t j u k  egymást fő, 

bf-mie az emher hogy értsek a szakmájukat,
, Azt ajánlják, Jancsihoz men-

Igaz, sorompo nélküli vas- 5 igen jól dolgozik. Pista
úti átjáró előtt illik lefékez- bácsi műhelyvezetőhöz kerü
l i ,  megállni, körülnézni, újra lök (elnézést a megszólítás
indulni, de . . .  ért, tőlük vettem.) Elmondom

Mire újra megindul az em- motorom hibáját. Nincs al- 
ber, és nagy nehezen átver- katrész, menjek két hét múl- 
gődik a hatalmas gödrökön, va — kapom a választ.

H. J,
Lábatlan H.

Tőzsér Judit 
úttörőriporter

„Diskuráljon 
a tsz parasztjaival*

Múlt hétfőn — 20-án — válaszolta elutasítóan. Majd
reggel 14 köteg zsákot vittünk mikor kimentem a raktárból 

minden pillanatban a nyakán \  modern épületet mind- feladni a kisbéri vasútállomás- a sofőrtől megkérdezte, ki 
lehet a vonat. Sietni nem j^rt nem találom bizalomkel- ra. A raktári átvevő nem fo- vagyok én. Feleletére — hogy 
tud, tengelytörés nélkül alig- tőnek. Rögtön felfedezem a gadta, azt mondta: még nincs tsz-elnök — megjegyezte: 
ha úszná meg. Maiad tehát a hibáit. Nincs műszeres ellen- nyolc óra. Egy másik dolgozó mondja meg neki, akkor dis- 
eimbeli kínzó kérdés... Per- őrzés. A szerelők görnyedve, mégis lemérte a zsákot hívta kúráljon. a tsz parasztjaival, 
sze, felötlik még az utazóban guggolva javítják a beteg mo- az átvevőt, de ő nem jött. Ugyan mi szükség volt erre 
az is, hogy talán nem is olyan torokat. Meglepődöm, amikor Közben elmúlt nyolc óra, és a megjegyzésre? 
nagy költséggel és munkával az előttem lévő motor tulaj- szóltam neki, miért csinál Darabárut feladni, vagy át
megjavíthatnák a vasúti átjá- donosának azt tanácsolják, ve- ilyen dolgot, egy gép és há- venni a környéken csak Kis- 
rót. gye meg ő az alkatrészt, az rom ember várt rá itt ezt el béren lehet. Mivel a feladni-

Ha akarnák! iroda blokk ellenében kifize- lehetne intézni másképp i<! vn1" nwnnvirfoe r»nrin»»rin‘
G. B. ti neki, aztán beszerelik. Semmi közünk egymáshoz

Tiszta levegőt szeretnénk szívni!

is. való mennyisége rendszerint 
kevés, a szövetkezetek ezt az 
utat más fuvarral próbálják 
összekötni. Így viszonylag ko
rábban indulnak, vagy később 
jönnek visszafelé. Volt rá 
eset, hogy a gépkocsivezető 
két órára ért oda, s akkor 
már nem vették fel a darab
árut.

A termelőszövetkezetek ér-

Községünk területén fekszik mint használ. És itt vannak a lesz, szintén jól mutatja a
a 100 éves múltú cementgyár, növények, amelyeket gondo- szennyeződés mértékét.
Ez az elismerten fontos léte- san elültetünk, de sok hasz- örülünk annak, hogy van
sítmény azonban igen sok nunk nincs belőle, mivel a községünknek egy ilyen je- kívánná hoev a da-
kellemetlenséget okoz az cementpor teljesen ráköt, és lentős gyára, hiszen sok csa- rahánTk feladási idetó reö^el
egész környéknek amit az il- így a növény nem fejlődik. Iádnak ad j ™ * * * '*  v a l S e f  korlU an k e S -
íetékesek valószínűleg na- HiáKa takarít ink lak-ísun- ”en ”  a -fön délután nedie legalábbevőn iól tudnak csak éppen , “ l“ba »kantjuk laknsun nika mai fejlődése idejen azon- ?eiutan pemg legaiaon
ta to ta d é s tw m  tesznek * l:ai’ be °̂.rdjuk, * ceme,n p ° ban elképzelhetetlen, hogy négy óráig tartson S addig
megszüntetésére1 es a padion a lábnyomok sza- nem lehet megóvni a lábat- ;s amíg ez megvalósul ne ne-
megszumeiesere. bályosan látszanak. Egyenesen lariipkal. „ tavAr s/env hezítsék a munkánkat ilyen

tép,e,'n,é2 *r"!Ä “"S' »Ti poritól0menipoi \ eszeij ezieu az egesz m vagy m0sott ruhát az ud- „  , .  ,_ vnirtrböt* hbTb'íat' lalOwCVU«. w . . .  Va Lihm M T h i a c h i i  TäK3,CS FcTPUC  ̂ FCOCi
Üj Élet Tsz elnöke

varon szárítani.
Ezeket a hátrányokat főleg

— mintegy hatezer lélekszá
mú — község lakóinak egész
ségét. Ezen belül főleg a cse
csemőkét, akiket a kismamák nyáron tapasztaljuk, amikor 
kivisznek ugyan délutánon- többet tartózkodunk kint, de 
ként levegőzni, de a szennye- a télen leesett friss hó, ami 
zett levegő töíabet árt nekik, 1—2 órán belül szürkés színű

Fábián N. Lajosné 
és további 20 aláírás

Lili néni
Gyűlés -  nyereménnyel

Az esztergomi fogyasztási gyasztási szövetkezet műkö- 
szövetkezet gyűléseket rendez désével. Joggal kifogásolták 
a működési területén lévő viszont, hogy sem a hagyo- 
községekben. Ezeken a gyűlé- mányos, sem az olajtüzelésű
seken az új alapszabályt, a kályha nem kapható jelenleg, 
szövetkezet „belső alkoímá- Beszerzésük igen vontatott.

A részközgyűlés közönsége

Gyermekkoromban láttam én öreg szivem mar az örö- 
utoljára Lili nénit. Tisztán élt möt is nehezen viseli el —
bennem azóta is a kép: fején próbálta elütni a várható kér- nyát ’ ismertetik. Jellemző a
bizonytalanul ül kendője, s ő tíést. De rögtön kitört belőle szövetkezeti tagok érdeklődé- örömmel fogadta a tárgynye-
nem fogy ki a szebbnél szebb a sírás. sére, hogy az eddig megtar- reménysorsolás értékes nye-
mesékből. Sohasem mérges, — Nem akartam ünnepron- tott részközgyűléseken — Dá- reményeit. A gyűlés végezté-
akármjiyen csintalanságot kö- tó lenni, s tényleg az utazás gon, Únyon és Máriahalom- vei a szövetkezet „Szocialista
velünk ‘is el. Azóta is sajná- izgalma s ez a kedves vi- ban, — megteltek a kultúr- kultúráért” kitüntetett népi
lem hogy olyan messze ke- szontlátás teszi, hogy ilyen termek. A megjelentek élénk tánccsoportja műsort muta-
rültünk egymástól érzékeny vagyok, hamar sí- figyelemmel kísérték mind az tott be Dobránszky Béla ve-

Nagyon vártuk hát, amikor rck. Más emlékek fojtogatnak új alapszabálytervezet ismer- zetésével. A dági és únyi mű
sok év után most Lili néni engem, amikor a katonák me- tetését, mind az igazgatósági sorban fellépő Lehnemé, Ta-
véare rászánta magát a nagy netelését látom. Eszembe jut es intézőbizottsági beszámoló- tár Jolán szép magyar nótái

*—  - ’-------- nagy sikert arattak.

Földes Vilmos 
Esztergom

útra, és eljött hozzánk. Ugyan- 1944 ősze, a koncentrációs tá- kát. ..........
olyan maradt, amilyennek em- bor, és ez mindig félelmet éb- A hozzászólásokból kitűnt,
lékezelemben élt: Nagy volt reszt bennem. Neked nem be- hogy a szövetkezeti tagok elé- 
az öröm amikor megérkezett, széliem róla, minek mondtam gedettek az esztergomi fo-

Vacsora és sok-sok beszél- volna ezt el egy g y e r e k n e k . __________
getés után leültünk a televí- Pedig min mentem keresztül... 
zió elé, miután kiderült, hogy Szégyellem, hogy most nem 
a híradót Lili néni sem mu- tudtam parancsolni magam-
lasztaná el a világ kincséért nak, de látod, ezek a borzal
om . mák a legbékésebb percekben

Peregnek a képek: tanács- is kísértenek. Ne haragudja- 
kozik a VII. Szakszervezeti tok rám érte ...
Világkongresszus, fokozódó Dehogy haragszunk Lili né- 
nyomás Nixonra. megélénkült nire. Azokra viszont annál in- 
a harci helyzet Vietnamban... kább, akik még 25 év múltán

Egyszercsak észreveszem, is így tudják nyugtalanítani M eg ka p ta  nyereményét I netét és elismerését a Győr— 
Lili néni a zsebkendőjét ezt a draga, aranyos öregasz- r í  /  | a ,■ Tn-íűinepűi* 0» itnfiA.

szorongatja és szipog. szonyt, s most is valameny-

K. I. TATABANYAI OL
VASÓNK azt kérdezte, hogy
ha szemüvegrendelvény be
váltása esetén nem SZTK 
keretet és tokot kér, hanem 
azt, amit ő választ, beszá
mítja-e az OFOTÉRT az 
SZTK-keret és tok árát?

A kérdésre egyértelmű 
„igen” a válaszunk.

A 15 százalékos térítési díj 
megfizetése mellett a társa
dalombiztosítás terhére ki
adott, közismert SZTK-keret 
ára 13,30 forint. A szem
üveghez mindenkinek jár egy 
papírtok, aminek 2,30 forint 
a 15 százalékkal csökkentett 
ára. Ha valaki tehát nem 
SZTK keretet és tokot kér 
az OFOTÉRT-nak 15,60 fo
rintot kell levonni a neki 
tetsző keret és tok árából 
így például, ha az egyénileg 
választott keret ára 50 fo
rint a toké 25 forint, akkor 
75 forint helyett 59,30 forin
tot kel] fizetnie az igény 
lőnek. Természetesen meg 
kell az üvegek után is fi
zetni a térítési díjat, ami a 
szükséges üveg erősségétől 
függően változik.

Előfordul, hogy az SZTK 
keretnek letörik a szára, ami 
nem pótolható másikkal. A 
társadalombiztosítás ezen a 
hibán is segít. Az OFOTÉRT 
térítésmentesen, minden or
vosi javaslat vagy más írás 
nélkül másik, hasonló keret
be helyezi az üveget.

Két esetben a társadalom- 
biztosítás a fentinél jobb 
minőségű keretet is ad. Gyer
mekek részére — 14 éves 
korig — fémbetétes, hajlítha
tó szárú keretben kell ki
adni a szemüveget altkor is, 
ha az orvos ezt külön nem 
is javasolja. A fémbetétes 
keret térítési díja 7,40 forint.

Úgynevezett Danuvia ke
retbe kell helyezni az üve
get, ha a szemüveg erőssége 
8,0 dioptriánál nagyobb. En
nek térítési díja 7,70 forint. 
Ezek ismeretében — min
denki nyomon követheti az 
OFOTÉRT számítását, és ma
ga is meggyőződhet a fize
tendő térítés helyességéről, 
eltérés esetén reklamálhat.

H. FERENC TATABANYAI 
ELŐFIZETŐNK rövidesen 
nyugdíjba megy. Nemrég ol
vasott a nyugdíjnál figye
lembe vehető munkabérátlag 
számításáról, á saját prob
lémájára azonban nem talált 
választ. Azt szeretné tudni, 
hogy a rendes munkaköre 
mellett végzett egyéb mun
kájáért fizetett béreket be
számítják-e a nyugdíj-alap
ba?

A fő munkaköre asztalos 
Emellett a munkáltató en
gedélyével tanulókat oktatott 
majd egy más intézmény ré
szére másodállásban ugyan
csak asztalos munkát vég
zett, A tanulók oktatásáért 
és a másodállású munkáért 
járó béreket nem a saját vál

Az olvasó kérdezett 
— az illetékesek válaszoltak

Tudod, az 'emlékek . . .  nyiünk' békéjét fenyegetik. 
Felzaklatott a viszontlátás, az

Tatai Tüzelőszer és Építő- 
Október 2-án, Nyertem, és | anyag Kereskedelmi Vállalat- 

mégsem címmel jelent meg | nak következetes erőfeszíté
seiért, eredményes intézkedő-

Miért bántják 
a síremlékeket?

Mindig szomorúan olvastuk

a virágokat
Ml, sajnos még ennél — —  -  ---------  -------------  .

bantób*' esetről írunk most. ték. A sírok többsége azon- 30-ig meghosszabbította a
ban még rendezett, a hozzá- tárgynyeremény kiváltásának 
tartozók többsége látogatja határidejét. Azoknak a nyer- 
azokat. Ezért kérjük az ille- teseknek tehát, akik nem vet-

_____ _ tőkéseket, intézkedjenek, hogy ték át tárgynyereményüket, a
tőben lédöntötték szeretteink ez a sajnálatos eset ne ismét- korábban kitűzött augusztus

seiért, amelyeket a szerkesz
tőségünkhöz érkezett kísebb- 
nagyobb sérelmek orvoslásá
ért tesz.

N égy nap a la tt 
m eg ja v íto ttá k

Az október 9-i lapunkban

D. D.-ne rovatunkban Gálicz Mihály
esztergomi olvasónk levele 
arról, hogy névre szóló szén
utalványával 200 forint jutal
mat nyert, de nem kapta 
meg, mivel nem őrizte meg 
utalványát. Nem tudta, hogy 
még szüksége lehet rá, mi
vel szenét már kiváltotta.

A Győr-Tatai TÜZÉP Vál- 
végeztek ilyen kegyeletsértő Mlat intézkedett hogy olva

dsz újságban megjelenő levele- pusztítást? Nem tudják, hogy sank nyilatkozat elleneben
k»t hogy ellopták a sírokról egy síremlék felállítása több megkaphassa nyereményét. At | közzétett, Meg el sem vittel:.

s  ezer forintba kerül. Hallottuk, is vette. A vállalat egyidejű- | mire lesz kész? című pa
is ezt a temetőt szanálásra ítél- leS közölte, hogy szeptember ! naszra a kisbéri GELKA-

! szerviz adott választ. A gyors 
javításon és értesítésen kívül 
külön érdeme a szerviznek, 
hogy a problémáit bemutatva, 
nem mentegetőzni próbál, ha
nem kéri szerkesztőségünket, 
ismertessük részletesen szol
gáltatási rendszerüket és sza
bályaikat. Ezt külön cikkben 
meg is tesszük, hogy olvasd-

Október 11-én reggel meg
döbbenve fogadtuk a hírt — 
a közlést ezúton is köszön
jük —, hogy az Ötelepi teme-

síremlékét. Azonnal a teme
tőbe mentünk, és magunk is 
meggyőződtünk a valóságról. 

Nem tudjuk, kik és miért

'ölhessen meg.

Tóbiás cs Bulajcsek
család Tatabánya

15-i határidőig, volt alkalmuk 
rá később is.

Lapunk megragadja az al
kjaimat és itt; fejezi ki kösaö-

inkat, illetve a GELKA javí
tó szolgáltatásait igénybe ve
vőket megkímélhessük a fél
reértésektől. bo-'-^inkodások- 
tól.

Van m entő láda
Horváth Mária tatai olva

sónk október 18-i, Még min
dig rossz a járdaszegély cí
mű levelének egyik megjegy
zésére reagált a megyei mű
velődési központ igazgatója

A kifogás jogos — irta — 
mert bár van a művelődési 
központnak sebkötöző cso
magja, az nem volt hozzáfér
hető helyen, amikor a levél 
írójának szüksége lett volna 
rá. Gondoskodtak róla, hegy 
a jövőben ez ne fordulhas
son elő. Az elsősegélynyújtó 
csomag kéznél van, ám kíván
ják. hogy a művelődési köz
pont vendégeinek ne legyer 
rá szükségük,

lalatától kapta, hanem attól 
az intézménytől, amely az ok
tatással, illetve a másodál
lással megbízta. Amint írta 
hozzátartozik a problémájá
hoz, hogy a főállásában éppen 
a másodállásai miatt nem 
kapta meg azt az órabért, 
amely szakképzettsége foly
tán megillette volna.

A kérdés megoldásához is
mertetjük a nyugdíjtörvény 
idevonatkozó rendelkezéseit, 
Ezek szerint a mellékfoglal
kozásból, másodállásból ka
pott munkabéreket a nyug
díj kiszámításánál csak ak
kor lehet figyelembe venni, 
ha a mellékfoglalkozás, má
sodállás engedélyezése alkal
mával csökkentették a dol
gozó munkaidejét és munka
bérét a főállásban. Ha ilyen 
csökkentés nem történt, ak
kor a mellékfoglalkozásból 
másodállásból származó mun
kabérek beszámítására nem 
kerülhet sor.

Olvasónk közlése szerint 
nem csökkentették munka
idejét és munkabérét a fő
állásban ezért a másodállá
saiból származó béreit nem 
lehet majd figyelembe ven
ni a nyugdíj megállapításá
nál.

Azt a panaszát, hogy óra
bérét nem megfelelően ál
lapították meg, a nyugdíjsza
bályok nem oldhatják meg! 
Arra nincs lehetőség, hogy a 
nyugdíjazás alkalmával or
vosolják az éveken át el
szenvedett valódi vagy vélt 
bérsérelmeket. Ezeket a 
munkaviszony alatt — ál
talában a bérbesoroláskor — 
a munkaügyi szabályoknak 
megfelelően kell rendezni. A 
nyugdíjat a ténylegesen ka
pott bérek alapján állapítják 
meg, nem lehet olyan „esz
mei” magasabb bért figye
lembe venni, mely a dolgozó 
szerint „járt volna”. Olva- 
sónknak tehát azt tanácsol
juk, hogy ha a bérbesorolást 
sérelmezi, akkor azt még 
most kísérelje meg a mun
káltatójával rendezni, mert 
a nyugdíjazás alkalmával ezt 
a sérelmet nem tudják or
vosolni.

B. \ .  ESZTERGOMI OL
VASÓNK mint házfelügyelő 
dolgozik. Két gyermeke van, 
mindkettő általános iskolai 
tanuló. Az a kérése, írjuk 
meg, hogy mint házfelügyelő 
kaphat-e gyermekei után csa
ládi pótlékot, mert igénye 
bejelentésénél határozott vá
laszt nem kapott és attól 
fél, hogy végül is nem folyó
sítják részére a családi pót
lékot.

A házfelügyelők is lénye
gileg határozatlan munkaide
jű dolgozók, mivel a házfel
ügyelői munkaviszony kere
tében végzett munka időtar
tama nem állapítható meg, 
sem előre sem utólag olyan 
bizonyossággal, mint az egyéb 
munkaszerződésbe foglalt ál
talános munkaviszonyoknál. 
A házfelügyelői munka a 
házfelügyelői feladatok el
látásához igazodik, munka
idejüket a munkavégzés és 
készenléti szolgálat együttes 
ideje teszi ki. Ennek időtar
tamát megállapítani és el
lenőrizni nem lehet.

A SZOT Társadalombizto
sítási Főigazgatósága által 
kiadott ügyviteli utasítás sze
rint az a házfelügyelő jogo
sult családi pótlékra, akinek 
a házfelügyelői tevékenységén 
kívül egyéb elfoglaltsága nincs 
— feltehetően ledolgozza a 
teljes munkaidőt, a napi 
8 órát, és házfelügyelői mun
kaviszonyában a jogosultsága 
megvan. Ez a 2 gyermek, va
lamint legalább 18 napi 
munkavégzés havonta.

Az a házfelügyelő, aki 
a munkaviszonya mellett — 
munkaviszonynak nem minő
sülő — keresőfoglalkozást is 
folytat a családi pótlékra 
csak abban az esetben jogo
sult, ha munkaviszonyából 
származó munkabére az 
egyéb keresőfoglalkozásból 
eredő keresetét vagy jövedel
mét meghaladja. Ha a mel
lékkereset alkalmi munkából 
származik, azt figyelmen kí‘ 
vül kell hagyai.


