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SZERKESSZÜNK EGYÜTT!
Kevesebb a kontár, 

fejlődik a szolgáltatás
Sok kicsi sokra megy

Hétfőn értekezletet tarto tt 
a KIOSZ dorogi járási szer
vezete. Gubola Béla elnök 
megnyitója után Pogonyi 
Zoltán titkár foglalta össze a 
já rá s  kisiparosainak ez évben 
e lért eredményeit.

Elmondta, hogy míg az év 
elején 352 kisiparos dolgozott 
a járásban, számuk novem
berig 383-ra em elkedett. 37 
korábban iparengedély nélkül 
dolgozó iparos le tt a KIOSZ 
tagja. Elismerően állapította 
meg, hogy a járás kisiparosai 
alkalm azkodnak a hatóságilag 
megszabott árakhoz. Nem a 
harácsolás, hanem a becsület
tel végzett m unka jellemei 
eket Dicséretes a közösség 
iránti m agatartásuk is. Ezt m u
tatja, hogy a járás 351 kisiparo

sa 30 650 forinttal sietett az 
árvízkárosultak megsegítésére.

Több helyen működik köz- 
megelégedésre a hétvégi, ün 
nepi ügyelet különböző szol
gáltatási ágakkal, amelyek to
vábbi fejlődés előtt állnak. 
Nem kevés azoknak a kisipa
rosoknak a száma sem, akik

végm unkájukat garanciával 
zik.

Napirenden szerepelt a kis
iparosok és a fogyasztási szö
vetkezetek kceötti kapcsolat 
fejlesztése. A tatai példa nyo
mán most az Esztergom kör
nyéki kisiparosoknak az esz
tergomi ÁFÉSZ, a Baj na kör
nyékieknek pedig a bajnai 
ÁFÉSZ jelenlévő képviselője 
te tt ígéretet a szakm ájukban 
szükséges anyagok beszerzé
sére. E kapcsolat megterem té
sében első lépés, hogy a  kis
iparosok 100 forintos, úgyne
vezett részjegyet váltsanak az 
ÁFÉSZ-nél.

K aufm ann János, a KIOSZ 
Komárom megyei szervezeté
nek titkára egyetértőleg fo
gadta az elhangzottakat és 
helyeselte az ÁFÉSZ árube
szerzési ajánlatát, javasolta a 
kisiparosoknak, hogy éljenek 
vele, m iután Tatán igen jól 
bevált ae. árubeszerzésnek ez 
a módja.

Földes Vilmos levelező,
Esztergom

Szeretném, ha panaszomat 
elolvasnák az illetékesek. A 
gyermek Ágnes-műanyag nad
rágokról van szó. Ez a kis 
nadrág nélkülözhetetlensége 
és praktikussága m ellett sok 
bosszúságot is okoz.

Általában a műanyag ka
pocs szokott ra jta  elrom lani; 
egyiken előbb, másikon ké
sőbb. Az ára is ezzel van 
arányban: 10—12 forintba ke
rü l egy nadrág.

Ahhoz azonban soknak ta
lálom ezt a pénzt, hogy egy 
nadrágot csak egyszer tudjon 
használni a gyerek.

Am it legutóbb vásároltam, 
azzal nem a kapoccsal volt

baj, hanem  rossz gumi volt a 
szárában és a derekába húzva, 
Hogyan lehet egy új nadrág
ba m ár eleve kinyúlt, hasz
nálhatatlan  gum it beleerősí
teni?

Ha a gumit ki akarom  cse
rélni. ahhoz m ár fel kell bon
tani a nylon anyagot, am i az
után m ár semmit sem ér, m ert 
a varráson elhasad.

Jó  lenne, ha a*z illetékesek 
jobban ellenőriznék, hogy 
ilyesmi ne forduljon elő, am i
nek csupán figyelmetlenség az 
oka.

Szűcs Istvánné,
Oroszlány

Vannak udvarias
autóbuszvezetők 1

OfOTÉRT-bolt is kellene
Komárom nem rég több új 

üzlettel gyarapodott. Régi 
üzletek új helyre kerültek, 
mások, ha nem is új, de jobb 
körülmények között működ
hetnek. így mód nyílik a rra

kiválassza a  szemüveget, 
másszor — ha kicsit is 
kom plikált az üveg — azért, 
hogy átvegye szemüvegét. így 
a komárom iak kétszer u taz
nak, de a járásiak  még több-

G yakran éri bírálat a  ta ta 
bányai helyi közlekedést. Fő
leg, egyes autóbuszvezetők ud
variatlansága, figyelmetlensé
ge ad tápot ezeknek a pana
szoknak.

Éppen ezért roppant jó é r
zés tö ltö tt el bennünket, am i
kor a  napokban egy 7-es je l
zésű autóbusszal u taztunk Ú j
város felé. Rossz lábam m al 
igyekeztem a  megállóhoz, hogy 
elérjem  a  beállt autóbuszt. 
Nem volt sok reményem rá, 
hogy megvár, de megkísérel
tem a  fölöslegesnek látszó 
igyekvést. M ár mindenki fel
szállt. nagy csodálkozásomra

sebb asszonyt, és egy gyer
mekével rohanó házaspárt. 
M indannyiunknak, akik az 
autóbuszban voltunk, feltűnt 
„pilótánk” udvariassága, em 
bertársaival való együttérzése.

A végállomáson — kerülő 
úton — megérdeklődtem a 
nevét. Zaka Lajos volt az ud
varias autóbuszvezető, akinek 
ezúton mondok utastársaim  
nevében is köszönetét.

Pálfalvi Lajos,
Tatabánya

meg
Ko-

is, hogy egy-két olyan üzletet szőr, hiszen nekik m ár a ren- a z autóbusz megvárt, s am i
kor fú jta tva kapaszkodtam fel 
a  lépcsőn, ritkán hallható 
meleg hangon szólt rám  a  ve
zető: csak nyugodtan kérem, 
nehogy valam i baj legyen!

is nyissanak, am ilyen 
nem volt. illetve nincs 
maromban.

Ez a  lehetőség adja a gon
dolatot: jó  lenne, ha egy 
OFOTÉRT-bolttal is gazda
godhatna a  város. Annál is in 
kább, mivel régebben volt 
m ár itt  hasonló üzlet. csak 
valam i oknál fogva megszün
tették.

Azóta évek teltek el, s köz
ben sokat fejlődött Kom á
rom. 1969-ben m egnyílt az új 
rendelőintézet, és benne rend
szeres szemészeti szakrendelés 
folyik.

Sok a  szemüvegre szoruló 
em ber itt is, a  járásban is. 
A rendelésen az orvos meg
vizsgálja a szemet, feli-ja a 
receptet, s u tána ki-ki elin 
dulhat OFOTÉRT-boltot 
resni. U tazhat Győrbe 
Tatára, egyszer azért,

deléore is be kell jönni a vá
rosba.

Mennyivel könnyebb lenne, 
ha itt  helyben lehetne bevál
tan i a vényeket? Időt, pénzt, 
fáradtságot takaríthatnának  
meg vele az érintettek.

H. G„
Komárom

„Hazatérő” 
kedves vendégek
Szombaton este művelődési 

házunkban vendégszerepeit a 
ta tai Egressy-kórus, am elyet a 
szomódi születésű Baranyi 
József karm ester vezetett. A 
vendégkarm ester édesapja sok 
évtizeden á t oktatta, nevelte a 
falu apraját, nagyját, szervez
te, vezette a  helyi énekkart. 
Nagy boldogság volt szám ára 
látni, hogy gyermeke folytat
ja  m unkáját és az általa irá
ny íto tt kórus a szülőfaluban 
is bemutatkozott.

A felcsendült dallam okat, a 
szebbnél szebb zeneszámokat 
egyre nagyobb taps követte.

A tatai Egressy kórus sike
res szereplése kellemes szóra
kozást je lentett a  közönségnek 
és megérdemelt örömet a 
nyugdíjas pedagógus apának, 
akit a faluban ma is m inden
ki rektor bácsinak hív.

S. H.
• Szomód

Ez a  jelenet Újvárosig két
szer is megismétlődött. 
Ugyanígy m egvárt egy idő-

Munkájuk alapja 
a humánum

ke-
vagy
hogy

'Búesű 
a katedrától

Bensőséges ünnepség kere
tében vettünk búcsút kedves 
nevelőnktől. M akkai Ilona 
tanító  nénitől, nyugdíjba vo
nulása alkalm ával. Ilonka né
ninek nincs családja. ezért 
szinte a kicsinyek pótm am ája 
volt. nagyon sokat foglalkozc tt 
velük.

Áldozatos m unkáját ezen a 
napon köszönték meg kollé
gái és tanítványai. A köszön
tő t az iskola igazgatója m ond
ta  el, m ajd átad ta a tan tes
tü le t ajándékát.

Bükki Edit úttöröripurter, 
Oroszlány, Arany János iskola

Községünk kulturáljs bizott
sága a  m unkaterve készíté
sekor program jába vette, hogy 
szerény keretek között m ű
ködő énekkarunk látogatást 
tesz Tatabányán a Családi 
Ünnepeket Rendező Intézet
ben. Énekkarunk ugyanis évek 
óta tiszteletteljes kapcsolat
ban áll az intézet vezetőjé
vel.

Látogatásunk célja az volt, 
hogy megism erkedjünk az in 
tézettel. annak m unkájával 
és a világnézeti nevelésben be
töltött fontos szerepével.

Rendkívül kedves fogadta
tásban részesültünk. Szilaj 
Gyula bácsi m egm utatta ne
künk az intézet term eit, e l
mondta, hogyan folyik ott a 
m indennapi munka, s hogy 
országszerte milyen érdeklő
dés m utatkozik az intézet 
m unkája iránt, és milyen fej
lesztési terveik vannak.

M unkájuk alapja a szeretet, 
a humánum. Ezek a nemes é r
zések tették olyan felemelő
vé azt az esküvőt is. amelven 
alkalm unk volt részt venni. 
Meghallgattuk a gyönyörű or

gonamuzsikát, a boldogító 
„igent”, és az anyakönyvvezető 
ünnepélyes köszöntőjét.

Nagyon köszönjük ezt a mi 
kedves Szilaj Gyula bácsink
nak, m inden m unkatársának 
és külön a  tatai járási ta 
nács művelődésügyi osztá
lyának. am ely fedezte az 
énekkar útiköltségét, ehhez a 
hasznos és szép látogatáshoz. 

K. F.-né,
Héreg

Társadalombiztosítási
tanácsadó

K. L.-NÉ TATAI levél
írónk nyugdíjjogosultságának 
elismerését kérte. Azt a  fel
világosítást kapta, hogy. még 
nem  jogosult nyugdíjra. Igaz, 
közel 20 éves megszakítás van 
a  munkaviszonyai között, de 
úgy tudja, hogy az 5 éves 
megszakításhoz fűződő h á trá 
nyokat eltörölték. Nála m iért 
nem vették figyelembe a  meg
szakítás előtti m unkaidőket? 
Értesülése szerint az egybeszá
m ításnak csupán az a feltéte
le, hogy a m egszakítást kö
vetően újabb 5 évi m unkaidőt 
kell szerezni, ö  1962. óta m ajd
nem  8 éven á t dolgozott, nem 
érti, m iért adtak  elutasító vá
laszt kérdésére?

Levélírónk panaszát meg
vizsgáltuk. Sajnos, ebben az 
évben még nem kaphat nyug
díjat, m ert jelenleg nem  szá
m íthatják  egybe a megszakítás 
előtti szolgálati idejét. Az egy
beszámítás feltétele a 16/1970. 
Korm. számú rendelet szerint 
nem újabb 5 évi munkaidő, 
hanem  5 évi újabb szolgálati 
idő.

Mi a különbség? Az, hogy 
nem minden munkaviszony 
jelent szolgálati időt. Szolgá
lati időnek ugyanis csak a  be
tegségi biztosítással járó  
munkaviszony tekinthető. 1956 
és 1969 között csak olyan 
munkaviszony já r t  betegségi 
biztosítással, amely a latt a 
dolgozó m unkabére a  havi 250 
forintot meghaladta.

Levélírónk valóban 1962 
óta dolgozik, m int takarítónő. 
M unkabére azonban több 
éven á t csak havi 200 forin t 
volt, s az alacsony összegű 
m unkabér k izárta  a betegségi 
biztosítást. Ez az oka annak, 
hogy igazolt 8 évi m unkaideje 
ellenére csak1 4 évi szolgálati 
idővel rendelkezik. Az előírt 
5 évi újabb szolgálati időt 
még nem szerezte meg és így 
jelenleg nincs meg az egybe
számítás feltétele.

1970. jan u ár 1. óta azonban 
más a  helyzet. Megszűnt a be
tegségi biztosítást korlátozó 
250 forintos bérhatár és most 
m ár a  m unkabér összegére te 
k in tet nélkül szolgálati időnek 
szám ít a  munkaviszonyban 
töltött idő. A most em lített 
rendelkezések — tehát a  bér
határ megszüntetése — nem 
visszaható erejű. Azt a  m un
kaviszonyt, am ely 1970. ja 
nuár 1. elő tt nem  tartozott a 
betegségi biztosítás hatálya 
alá, továbbra sem lehet nyug. 
d íjra  jogosító szolgálati idő
ként figyelembe venni. Levél
írónk vigasztalására m egje
gyezzük, hogy értesülésünk 
szerint a  jövő év elején eléri 
az egybeszámításhoz szükséges 
5 évet és jogosult lesz nyug
díjra. Felhívjuk azonban a 
figyelmet arra, hogy ha to 
vábbra is ilyen alacsony m a
rad a keresete, a  nyugdíjának

Iskolatanács-ülés a gyermekotthonban

Megértőbben...
Nemrég nősültem. Igen ta 

karékosan .kell beosztani a 
pénzünket. Ezt figyelembe vé
ve, vásároltunk a tarján i 
iparcikkboltban egy gáztűz
helyet. M indketten dolgozunk, 
azt gondoltuk, nagy könnyebb
séget fog majd jelenteni.

A bolttól kapott iratok 
alap ján  kérelm eztük a  gáz
ellátást. Megtudtuk, hogy 
csak 1972-ben kerülhet ránk 
a sor.

H a a bolt vezetősége erről 
tájékoztat bennünket, nyilván 
nem  gáztűzhelybe fektetjük a 
pénzünket.

Kértük, hogyha m ár a tá 
jékoztatást elmulasztották, ve
gyék vissza a gáztűzhelyet, i l 
letve, cseréljék ki másra. Ettől 
azonban mereven elzárkóztak 

Nagyon helytelennek ta r t
juk ezt az eljárást, nem tud
juk. hogyan lehet ilyen lél- 
ketlenül kereskedni. A keres
kedelemnek feltétlenül kap
csolatba kellene lépni az 
Északdunántúli Gázszolgálta
tó Vállalattal, hogy tájékoz
tatni tud ja vevőit.

M. Gy„
Tarján

Az esztergomi Gyermek- és 
Ifjúságvédő Intézet és a  Kos
suth iskola nevelői szinte egy
m ásra vannak utalva. Az in
tézet növendékeinek nagy ré
sze ugyanis ebbe az iskolába 
jár. Az iskola vezetősége őrért 
vette tervbe az intézet meglá
togatását. hogy megismerje 
nevelőinek m unkáját, és meg
beszélje velük a további 
együttműködést.

A megbeszélésen az intézet 
vezetői és dolgozói igen nagy 
szeretettel fogadták az óvodai 
és iskolai nevelőket, s a vá
rosi tanács képviselőjét.

Dr. Sebő János, az intézet 
ig&zgatója a gyermek- és if
júságvédelem rendszeréről, fel
adatairól és az intézet tevé
kenységéről adott körültekin
tő tájékoztatót. Györki Im ré- 
né igazgatóhelyettes az intézet 
m últjáról és fejlődéséről ra j
zolt megható és szemléletes 
képet. Bacsa Györgyné, gyer
mekvédelmi felügyelő a ne
velő-szülőknél lévő gyerme
kek helyzetéről és az intézeti 
dolgozók hivatásának nehézsé
geiről, örömeiről beszélt. Tég
lás Lászlóné nevelő az inté
zeti gyermekek foglalkoztatá
sáról inform álta a jelenlévő
ket és értékelte az iskola ne
velőivel való kapcsolatot.

E ljött a beszélgetésre Mol

nár István, a Komáromi Gyer
mekváros igazgatója is, aki a 
gyermek- és ifjúságvédelem 
országos helyzetével foglalko
zó ism ertetőjében hasznos gya
korlati útm utatót adott. Be
szélt a Komáromi Gyermek- 
város eddigi tevékenységéről 
és gondjairól, m ajd egy kisíil- 
met vetíte tt le a gyermekvá
ros lakóinak életéről.

Nagyon elgondolkoztató, 
hogy hazánkban mintegy 37 
ezer állam i gondozott gyer
mek van. és szám uk évente 
körülbelül 9 ezerrel növek
szik. Megdöbbentő és figyel
meztető, hogy m a a gyerekek 
nem  árvaság és szegénység 
m iatt kerülnek állam i gondo
zásba — m int régen —, hanem 
a felnőtt társadalom ban lé
vő problém ák és c.’ok hatása 
ju tta tja  őket ide. Ezért ma 
zömmel lelki és szellemi sé
rült, ideges gyermekek kerül
nek az otthonokba. Szemé
lyiségük átform álását többek 
között az is nehezíti, hogy 
hosszú ideig ta rt az állami 
gondozásba vétel folyamata, 
addig a szerencsétlen sorsú 
gyerekek sok (zaklatást szen
vednek el Ezeknek a gyere
keknek állhatatosságban, tü 
relemben több éves lem ara
dásuk van. Akadnak köztük 
olyanok is, akik 13—14 éves

korukig sem tanullak  meg 
játszani

Nagy szeretettel és követ
kezetes igényességgel kell 
foglalkozni m inden otthonba 
kerü lt növendékkel. Az esz
tergomi és a komáromi — 
természetesen egyéb intéze
tekben is — m indent meg
tesznek ezért. Szomorú, hogy 
az intézeti gyermekek á lta lá
ban szégyellik, hogy állam i 
gondozottak. Pedig nem  ne
kik kellene ezért szégyenkez
ni!

Az elm ondottak alapján 
nemcsak az intézet nevelőinek 
m unkájához kerültünk kö- 
eelebb, hanem  a  lepergett 
filmen bem utatott gyerekek 
m egnyilvánulásaiból kész ta 
nulm ányt m eríthettünk to 
vábbi munkánkhoz. Aki meg
ismeri a gyermek- és ifjúság- 
védelmi intézetek dolgozóinak 
áldozatos m unkáját, biztosan 
igaznál; érzi Bacsáné szavait: 
M ár sokozor gondoltam arra, 
hogy m unkahelyet változta
tok. de nem tudom megtenni. 
Ideköt a sok szomorú sorsú 
gyermek, és m unkánk jelen
tőségének érzése.

Varga János,
a Kossuth iskola igazgatója.

Esztergom

összege is ehhez fog igazodni. 
500 forint alatti átlagkereset
nél ugyanis a  nyugdíj összege 
nem lehet több az átlagkere
set összegénél, vagyis a dol
gozó nem kaphatja meg a m i
nimális 500, illetve most m ár 
610 forint nyugdíjat. Helyesen 
tenné, ha magasabb jövedel
mű állás u tán  nézne, vagy je 
lenlegi m unkahelyén vállalna 
olyan többletm unkát, am ely 
magasabb bérezést tenne le
hetővé.

H. I.-NÉ DOROGI levél
írónk érdeklődésének tárgya 
lényegében hasonló az előbb 
ism ertetett esethez, ö  12 év 
óta háziipari szövetkezet dol
gozó tagja, de a 12 évvel szem
ben csak 8 évet ism ertek el 
neki nyugdíjra jogosító idő
ként. Kérdése az, m iért nem  
vették figyelembe a teljes 12 
évet?

A válasz ugyanaz, m int K. 
L.-né esetében. A dolgozók 
biztosítási kötelezettsége is 
jövedelem határhoz volt kötve, 
így 1968 előtt csak akkor le
hetett biztosított a  bedolgozó 
szövetkezeti tag, ha a  havi 
jövedelme a 220 forintot meg
haladta. 1968 után a  jövede
lem határt itt  is 250 forin tra  
em elték fel. Mindezekből kö
vetkezik, hogy levélírónknál 
nem vehetik figyelembe biz
tosítási, illetve nyugdíjra jo 
gosító szolgálati időként azo
ka t a  hónapokat, am elyben a 
keresete nem  érte el a  220, 
illetve 250 forintot. Ezek a  
korlátozások legyenek figyel
meztetők a hasonló, alacsony 
keresetű bedolgozóknak, hogy 
a m unka abbahagyása, illetve 
a szövetkezeti tagság meg
szüntetése előtt győződjenek 
meg, m ennyi biztosítási időt 
szereztek. Ha ezt elm ulaszt
ják, előfordulhat, hogy a  várt 
nyugdíj helyett elutasítást 
kapnak és sokkal keservesebb 
a  m unka újbóli felvétele, m int 
esetleg a  néhány hónapi „rá- 
dolgozás”.

II. LAJOSNÉ KISBÉRI ol
vasónk véleménye szerint a 
társadalom biztosítás egysze
rűbben is intézhetné a has
kötők kiszolgáltatását.

A rendelőben m egkapta a 
haskötő m éreteire vonatkozó 
orvosi javaslatot és hozzá egy 
nyilatkozatot, am it kitöltve 
Tatabányára, a  Társadalombiz
tosítási Igazgatóságra kellett 
elküldenie. Meg is tette.

A Tatabányai Társadalom - 
biztosítási Igazgatóság posta- 
fordultával arról értesítette, 
hogy a  haskötő javaslato t el
küldték a  készítőhöz, az Esz
tergomi Szolgáltató Ktsz-hez, 
— Esztergom, Kossuth Lajos 
u. 32. — onnan körülbelül — 
két-három  hét m úlva kap ja 
m ajd meg — utánvéttel — kü l. 
deményben. Némi késedelem
mel, a  haskötő valóban meg 
is érkezett.

Nem le tt volna egyszerűbb, 
közvetlenül a ktsz-hez külde
ni, Esztergomba, vagy akkor 
nem  fizeti ki a  társadalom biz
tosítás? — kérdezte olvasónk.

A készítő ktsz a  közvetle
nül hozzáküldött javaslatot is 
ugyanolyan megrendelésként 
kezeli, m intha a  Társadalom- 
biztosítási Igazgatóságtól kap
ta  volna.

Ha azonban a javaslat, il
letve a „Nyilatkozat” kitölté
se hiányos, akkor a  készítő 
nem  fogadja el, hanem  visz- 
szaküldi a  feladónak. Azt ta 
nácsolja, keresse fel az igaz
gatóságot a  szükséges ú tba
igazításért. így m ár viszont 
még hosszadalmasabb lesz az 
elkészítés.

Az ésszerű tehát az, ha a 
jogosultak‘ közvetlenül a ktsz 
fentebb közölt címére küldik 
a javaslatot és a  nyilatkoza
tot, ahonnan a kész haskötőt 
utánvétes küldem ényben kap
ják  meg. Természetesen n a
gyon kell ügyelni a javaslat és 
a nyilatkozat pontos kitölté
sére.

Kézbesítéskor az utánvéte- 
lezett összegen felül portót 
nem kell a  cím zettnek fizetni, 
azt a társadalombiztosítás fi
zeti.


