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Szövetkezés— ere Köszönet— és kérés
Mint a sajtó m ár hírül ad

ta, e napokban Budapesten ülé
sezik a Szövetkezetek Nemzet
közi Szövetsége. Ebből az al
kalomból érdemes visszatekin
teni a megtett útra, honnan és 
mikor indult el az a szövetke
zeti gondolat, amely máig több 
százmillió tagot összefogó nem
zetközi szövetséggé nőtte ki 
magát.

1844-ben Angliában Roch
dale városban 17 takács fo
gyasztási szövetkezete hozott 
létre „Iagazságos Pionírok Tár
sasága'’ néven, azzal a céllal, 
hogy a tőkés vállalatok egyik 
funkcióját, a kiskereskedelmet 
kiküszöböljék, beszerzéseik al
kalmával biztosítsák • tagjaik
nak a nagybani vásárlás elő
nyeit. Alapszabályuk mintául 
szolgált sok, utánuk létesült 
szövetkezet számára is. Ezt te
kintjük a világ első szövetke
zetének.

1898-ban Magyarországon 
megalakult a Hangya Központ. 
Több ezer boltja behálózta 
úgyszólván az egész országot. 
Központjában és kirendeltsé
geinél boltos továbbképző tan
folyamokat rendezett. De rövid 
idő alatt háttérbe szorult a 
személyes egyenlőség és az 
egész hálózat tőkés álszövetke- 
zetté vált.

A felszabadulás után a le
nini szövetkezeti elvek alkal
mazása tette a helyére a szö
vetkezeteket és ma már terv- 
gazdálkodásunkban az ötéves 
terv megszerkesztése során a 
szövetkezetek munkáját is fi
gyelembe veszik.

Sok sikert kívánok a szövet
ség budapesti és további mun
kájához.

Battyányi László 
a Mocsa—Szőny ÁFÉSZ 

intézőbizottsági tagja

Gyors volt a Gelka
Újvárosban lakom, de kény

telen voltam tv-készülékemet 
a II. kerületi szervizbe vinni 
javíttatni, mivel az újvárosi 
Gelkában képcső hiányában 
nem vállalták. S nem is na
gyon bíztattak, azt mondták, 
Sztár-készülékhez már nem
igen kapnak képcsövet. Több 
címet előjegyzésbe vettek mér, 
de annyit sem kapnak', hogy 
tvk .k  elég legyen.

Hát erre mentem el a II. ke
rületi szervizbe. Ott is azt 
mondták, éppen most fogyott 
ki, de rendeltek. Ha pedig nem 
kapnak Sztár-készülékbe valót, 
tesznek bele robbanás mente
set. S már vették is a jegyze
tet és felírták nevemet és cí
memet.

Ez volt egy hétfői napon, és 
már szerdán jöttek is megkér-

Ö m l  szerezni jó
Az annavölgyi kultúrotthon 

aktivistái szombaton délután 
ellátogattak a tokod-altároi 
szociális otthonba, hogy újra 
műsort adjanak az idős embe
reknek.

Már a szórakozó teremben 
ülve várták mindannyian ben
nünket. Öröm volt látni, hogy 
vidulnak fel az öreg fáradt 
arcok kis táncosaink Barátság 
című előadásán és a kicsinvek 
karikagyakoriatán. Ugyanúgy 
tetszett nekik a nagylányok 
modern tánca is, mint például 
a „Hétre ma várom a Nemze
tinél” kezdetű régi melódiára 
komponált tánc. Könnyeztek, 
amikor Ludvai Júnosné a Nem 
jön levél hiába várom című 
dalt énekelte. Hargitai Zoltán 
harmonika kíséretével.

Most pár napig elbeszélget
nek a műsorról, s mi örülünk, 
hogy néhány kedves órát sze
rezhettünk nekik. Nagyon vár
nak vissza bennünket máskor 
is. Induláskor az ablakokból 
kihajolva integettek autóbu
szunk után.

Mészáros Józseíné
Annavölgy

dezni, igényt tartunk-e a kép
csőre. Csütörtökön bevittük a 
készüléket és pénteken már 
mehettünk is érte.

♦
Jól megjavították, nagyon jó 

a kép. Hogy tartós lesz-e, az 
persze csak használat közben 
derül ki, de arról már nem a 
szerviz tehet.

Köszönöm a szerviznek a 
gyors intézkedést, hogy felje
gyezték a címet, kiértesítettek 
és ilyen hamar megjavították 
a készüléket, — anélkül, hogy 
bárkit is ismertem volna ott.

üzv. Ivrakó Fcrcncné 
Tatabánya

Az úttest nem
A közlekedésrendészeti 

szervek különféle szakembe
rekkel, orvosokkal, biológu
sokkal, tudósokkal vállvetve 
küzdenek a közlekedés biz
tonságáért. Sajnos keveset 
tudnak tenni a technika áldá
saival együtt szaporodó ve
szélyek ellen.

Olvastam olyan pszicholó
giai tanulmányt, hogy egyes 
emberek erőszakos, törekvő 
hajlamaikat beleviszik a köz
lekedésbe is. S hogy egyes 
államokban ilyen vonatkozás
ban is megvizsgálják a veze
tők alkalmasságát. Nem tu 
dom. nálunk erre mikor ke
rül sor, de már időszerű. Ál
lítólag, aki a mindennapi élet
ben erőszakos, irigy, nem bír
ja elviselni mások előnyét, 
tudását, az így közlekedik az 
utakon is.

A napokban egy CM-es 
Wartburg ballagott előttem 
Környe és Oroszlány között 
40 kilométeres sebességgel. 
Azt hittem, tanulóvezetővel 
van dolgom, szabályos előzés
be kezdtem. Erre vadul rá 
kapcsolt, szinte nyögött sze
gény Wartburg. Már elértük 
a 90 kilométeres sebességet, 
de nem engedett előzni. Sőt 
valamit még át is kiabált az

Üröm is iiii
Dorogon átadták a forgalom- 

naK a főútat és ezzel egyidő- 
ben rendezték az autóbuszok 
megállóhelyeit is.

Öröm. hogy elkészült vég
re a főút és nem keli már 
mellékutcákon életveszélyes 
kanyarokban közlekedni a bu
szoknak. A Tát, Tokod és 
Csolnok irányába közlekedő 
autóbuszok megállóit össze
vonták és ízléses táblákkal je
lölték.

Sajnos nem mondható _ el 
ugyanez a budapesti megálló
ról, amely korábban a Pest és 
Győr felé vezető útelágazásnál 
volt, most meg áthelyezték az

IBUSZ irodához. Állítólag 
véglegesen.

Ez sok bosszúságot okoz a 
rengeteg budapesti utasnak, 
akiknek át kell szólniuk Ko
márom, Tokod illetve Sarisáp, 
Epöl irányába, s az utóbbiak 
buszmegállója több száz mé
terre van a budapesti járat új 
megállójától. Miért ne lehet
ne megállója a pesti buszod
nak a Fortuna Étteremnél is, 
ahol a többi autóbusz megálló
helye van. Sokszor csak 4—5 
perce van az utasnak csatlako
zásig. és bizony ez nem ele
gendő az átszállásra.

Horváth Zoltán.
Nagysáp

Községünkben október 6-án 
tartották az öregek napját, 
amelyet a község vöröskerasz- 
tes szervezete rendezett.

Az ünnepségen a  kis óvodá
sok és az iskolások hangulatos 
műsorral szórakoztatták az ün
nepeiteket. Utána dr. Kristóf 
István körzeti orvos tartott 
előadást az öregek megbecsü
léséről. Végül ízletes vacsorá
val vendégelték meg az örege

ket. Szólt a zene, mindenki 
jól érezte magát.

Ezúton szeretném megkö
szönni a Vöröskereszt tevé
kenységét. Egyben azzal a ké
réssel fordulunk a tatai gyárak
hoz, üzemekhez, hogy érdeklő
désükkel, támogatásukkal ke
ressék meg a szomódi öregek 
napközi otthonát.

Fülöp Erzsébet,
nyugdíjas, Szórnod

A Vértes
Ismerd meg megyénket — 

bíztatjuk távollakó ismerőse
inket. De vajon mennyire is
merjük mi, akik it élünk? Esz
tergomról, Tatáról mindenki 
tud valamit — bár arról is 
érdemes volna beszélni, hogy 
mennyit.

Hogy állunk azonban hegye
ink ismeretével? Pedig a Du
nántúlnak, Veszprémen kívül, 
Komárom a „leghegyesebb” vi
déke. A Bakony, a Gerecse, a 
Vértes, a Pilis részben, vagy 
egészben megyénkhez tarto
zik.

Talán legkevésbé ismert a 
Vértes. Pedig, ha van romanti
kus vidéke az országnak, ak
kor a Vértes az. Vitány, Gesz- 
tes, Gerencsérvár, többé-kevés- 
bé ismert várromok. Majk és 
Szentkereszt az ország legér
tékesebb műemlékei közé tar
tozik.

Természeti szépségekben is 
bővelkedik a hegység, ha kiálló, 
magas hegycsúcsai nincsenek 
is, rengeteg a szép tölgyese és 
bükköse, melyeknek gazdag a

versenypálya!
ablakon. Kénytelen voltam 
visszatérni a haladási irány
ba. mert jött szembe egy 
Barkas.

Később újból utolértem, to
vábbra is 40 kilométerrel bal
lagott, de akkor már meg 
sem kíséreltem az előzést. 
Régi szabály, hogy az előzés
ben lévőnek előnyt kell biz
tosítani. Az pedig korunk in
telme, hogy az -  úttestet ne 
tekintse senki Wteenypályá- 
nak. Útjainkon, alWl a forga
lom egyre fokozódik, nagyon 
óvatos vezetésre van szükség, 
A közlekedésrendészet súlyo
san büntet minden szabályta
lanságot, de ki bünteti meg a 
Wartburg vezetőjét?

Sulyok Tibor 
Oroszlány

(V an m ó d  a  b ü n te té s r e .  ső t 
s zü k sé g es  is ó v n i h k ö z le k ed é s  
r e n d jé t  b e ta r tó  g é p k o cs iv e z e tő k e t 
az i ly e n  fe le lő tle n , a g re ssz ív  k ö z 
le k e d ő k k e l sze m b e n . A zt ta n á 
c so lju k , te g y e n  fe l je le n té s t  e llen e  
a  v á ro s i re n d ő rk a p i tá n y s á g o n ,  s 
h a  s z a b á ly s é r té s e  b iz o n y ítá s t 
n y e r ,  f e le lő s sé g re  v o n á sá ró l,  b ü n 
te té s é rő l in té z k e d n e k . A  sze rk .)

vadállománya. Talán az egész 
hegység legszebb része a Má- 
ria-szakadék. Ennyire „vad” 
vidéket alig találunk az or
szágban.

A hegység megyénk legsű
rűbben lakott részén fekszik. 
Oroszlány, Tatabánya és Szár 
vasútállomásától könnyen el
érhető, Csókakő, és Gesztes 
busszal megközelíthető. Bár
honnan közelítjük is meg, 
csodálatosan szép túrát lehe
tünk. A hegy útjait mindenütt 
jól jelzik, így könnyű bennük 
tájékozódni, túristatérképhez 
pedig könnyen hozzájutunk.

Biztos, hogy aki egyszer el
kezdi a természetjárást, rend
szeres túrázóvá válik.

Záborszky Miklós, tanár 
Oroszlány

Kendők, sálak
Nyakunkon az ősz, s vele 

a hűvös, csapadékos időjárás, 
ilyenkor megváltozik öltözkö
désünk, előkerülnek a mele
gebb holmik, s velük a kendők, 
vagy sálak. De hogy ki vesz 
elő kendőt, vagy ki használ sá
lat, az sokszor nem önmagától, 
hanem inkább a kereskedelem
től függ. Ugyanis, míg kendő
ből rendkívül széles, és igen
igen tetszetős a választék, addig 
selyemsál csak itt-ott akad. És 
az a néhány is olyan színössze
állítású, amit legföljebb más 
htján, de semmiképpen sem 
tetszetősége miatt vásárol meg 
valaki.

Jártam  fővárosi, vidéki üz
letekben, kerestem sálat itt is, 
ott is, de megfelelőt hosszú hó
napok alatt sem találtam. 
Ugyanakkor négyszögletes ken
dőt rengeteget láttam, kiseb
bet, nagyobbat, és szebbnél 
szebb színűeket. Persze, tudom, 
hogy ezeket is lehet sálnak 
használni, de csak zártabb ka
bátokhoz. A ballonok, vagy át
meneti kabátok nyaka sokszor 
nem elég magas és ilyenkor 
hiába a kendő, mert rövid, és 
kicsúszik a kabátból, ezekhez 
egy hosszabb sál megfelelőbb 
lenne. Nem akarom elhinni azt 
sem. hogy csak kendőt tudnak 
bőségben gyártani és sálat 
nem. és hogy több, és főleg 
szebb sálra ne lenne igény.

H. G.

Gyémántlakorialam
A közelmúltban tartotta 

gyémántlakodalmát a tatai 
városi tanács anyakönyvi hi
vatalában a 84 éves Nagy Já 
nos és 78 éves felesége, szü
letett Horváth Erzsébet.

Az ünneplő Nagy-házaspárt 
szerenáddal köszöntöttek la
kásukon az 1. számú Általá
nos Iskola úttörői. Majd az 
úttörők sorfala között Nagy 
Jánosnét Mátyás Vilmos, a 
Volán 18. sz. Vállalat szb- 
titkára, Nagy Jánost Ondra 
Jánosné, az üzemi szb tagja 
vezette az anyakönywezető 
elé a rokonság, unokák, es 
dídunokák, ismerősük kísére
tében.

A meghitt ünnepségen a 
társadalmi szervek képviselői 
köszöntötték sok szeretettel a 
Nagy-házaspárt és ajándékok
kal halmozták el. A vállalat

ajándékát Mátyás Vilmos 
szb-titkár adta át a Volán 
Vállalat volt dolgozójának és 
nyugdíjasának, a tatai egység 
ötvenhárom fős nyugdíjas- 
csoportja korelnökének. Az 
ünneplők versekkel, meleg- 
szavú köszöntőkkel kívántak 
sok erőt, egészséget a Nagy
házaspárnak.

Az ünnepség befejeztével 
ugyancsak az úttörők sorfala 
között az énekkar kíséreté
ben vonullak el a tóparton 
lévő Grill étterembe, ahol 
a lakodalmas ünnepségre ke
rült sor.

A jóízű ünnepi ebéd után 
vidám hangulatban telt el az 
idő. Nagy János bácsi eléne
kelte kedvenc legénykori nó
táját: Feketeszem éjszakája. . .

M. S.
Tata

Társadalombiztosítási
tanácsadó

U. Gy. tatabányai nyugdíjas
olvasónk azt kérdezi, hogy 
mint éjjeliőr dolgozhat-e 
évenként 1260 órát, a nyugdíj 
korlátozása nélkül. Kérdésére 
csak akkor tudnánk pontos 
választ adni, ha olvasónk meg
írta volna, hogy hol dolgozik. 
E nélkül általánosságban csak 
azt közölhetjük, hogy a 3/1971. 
(XII. 21.) SZOT sz. szabályzat
I. sz. melléklete szerint, m int 
éjjeliőr csak valamely egész
ségügyi, oktatási, gyermek- és 
szociális intézménynél, to
vábbá az élelmiszer kiskeres
kedelmi, szállodai és vendég
látóipari hálózati egységnél 
végzett munka esetén része
sülhet az évi 1260 órás ked
vezményben. Amennyiben ol
vasónk munkahelyét is közli, 
akkor egészen pontos tájékoz
tatást adunk.

★

L. S. komáromi levélírónk
1969. április 1, óta nyugdíjas. 
Nyugdíjazása óta napi 4 órás 
munkaidővel, 4 éven át dol
gozott. Betegsége m iatt abba 
kellett hagynia a munkát és 
most arra kér felvilágosítást, 
hogy ezt a 4 évet hozzá lehet-e 
csatolni előző éveihez, és ha 
igen, hová kell fordulnia ké
résével.

Tájékoztatjuk levélírónkat, 
hogy az 1959. január 1-e után 
megállapított öregségi, vagy 
rokkantsági nyugdíjban része
sülő dolgozók a nyugdíjazásu
kat követően munkaviszony
ban töltött éveik után csak 
akkor kaphatnak nyugdíjkie
gészítést, ha a  munkaviszo
nyuk m iatt a  nyugdíjukat 
korlátozott összegben folyósí
tották. Nem lehet tehát az 
újabb nyugdíjkiegészítés szem
pontjából figyelembe venni a 
nyugdíjazás után munkában 
töltött azokat az éveket, ame
lyek alatt a nyugdíjat teljes 
egészében folyósították, Ha 
levélírónknak van olyan mun
kaideje, amely alatt korláto
zottan kapta a nyugdíját, vagy 
a folyósítás teljes egészében 
szünetelt, ennek beszámítá
sát és a nyugdíjkiegészítés 
megállapítását a lakóhelye 
szerint illetékes (jelen eset
ben a tatabányai) társadalom- 
biztosítási igazgatóságnál kér
heti. Kérelméhez munkaköny
vét kell csatolnia.

★

P. L. olvasónk kérdéseire
1973. július 26-i társadalom- 
biztosítási tanácsadónkban 
adtunk részletes tájékoztatást. 
Olvasónk megértette tájékoz
tatásunkat, többek között azt 
is, hogy ha nyugdíjának meg
állapítása óta legalább 10 évet 
munkaviszonyban töltött, ak
kor kérheti a régi nyugdíjá
nak átcserélését. Most újabb 
levelében megírja, hogy 1951- 
ben történt nyugdíjazása óta 
legalább 10 évet munkavi
szonyban töltött és kérdezi, 
hogy igényt tarthat-e régi 
nyugdíjának átcserélésére.

Válaszunk változatlan: ha 
igazolni tud újabb 10 évet, 
kérheti a régi nyugdíjának át
cserélését. Kérelmét a lakóhe
lye szerint illetékes Társada
lombiztosítási Igazgatósághoz, 
illetve kirendeltséghez kell 
benyújtani. A csalódás elke
rülése végett azonban tájékoz
tatjuk arról is, hogy az átcse
rélésnek csak akkor van ér
telme, ha ezáltal magasabb 
nyugdíjra lesz jogosult. Az 
újabb levelében közölt mun
kaviszony alapján azonban 
azt feltételezzük, hogy az á t
cserélés folytán a jelenlegi 
1200 forint nyugdíjnál többet 
nem kapna. Ennek ellenére 
nem beszéljük le az álcscrélé- 
si kérelem benyújtásáról, sőt 
tanácsoljuk, hogy saját meg
nyugtatása. érdekében nyújt
son be ilyen igényt. Javasoljuk 
még azt. hogy igénybejelenté
se alkalmával kérje, hogy 
amennyiben átcserélhető

nyugdíja a réginél nem lesz 
magasabb, akkor a nyugdíja
zás után ledolgozott éveire 
állapítsanak meg nyugdíjkie
gészítést. Olvasónk esetében 
ugyanis nem áll fenn olyan 
korlátozás, mint L. S. komáro
mi levélírónknál, ugyanis 
nyugdíját 1959. január 1-e 
előtt állapították meg. Ebben 
az esetben akkor is kaphat az 
utóbb ledolgozott éveire nyug
díjkiegészítést. ha nyugdíját a 
munkaviszony fennállása alatt 
nem korlátozták, Iranern teljes 
összegben folyósították.

Szeptember 27-i tanács
adónkban, a szakmunkástanu
lókkal kapcsolatos tájékozta
tásban elírás történt a három 
gyermekre járó családi pótlék 
összegének közlésénél. Azt ír
tuk, hogy a három gyermek
re járó 900 forint családi pót
léknak két gyermekre eső ré
sze,’ tehát 640 forint jár ab
ban az esetben, ha a dolgozó
nak három gyermeke jogosult 
családi pótlékra, de azok kö
zül az egyik részére nem fo
lyósítható családi pótlék, mert 
szakmunkástanuló-otthonban 

van elhelyezve. vagy pedig 
harmadéves szakmunkástanu
ló. A három gyermekre járó 
családi pótlék összege helye
sen 960 forint. Ennek két 
gyermekre eső része valóban 
a tájékoztatóban írt 640 fo
rint.

★

U. P.-né tatabányai levél
írónk azt panaszolja, képte
len hozzájutni elhalt hozzátar
tozója után járó temetési se
gélyéhez. Nem találja ugyanis 
azt a nyugdíjas igazolványt, 
amihez feltétlen ragaszkodik a 
Társadalombiztosítási Igazga
tóság. Nem fogadják el azt a 
csekkszelvényt, ami igazolja a 
nyugdíj rendszeres folyósítá
sát.. , . ,, ,,á.

(Mit kell tennie, hogy mégis 
kifizessék a segélyt — kérde
zi olvasónk.)

A társadalombiztosítási szol
gáltatásokra, így többek kö
zött a temetési segélyre való 
jogosultáágot is igazolni kell. 
A munkaviszonyban állottak
nál a munkáltatói igazolvány
nyal (biztosítási igazolvány
nyal), a nyugdíjasok esetében 
pedig a nyugdíjas igazolvány
nyal. A haláleset kapcsán ez 
utóbbi igazolványt be kell 
vonni, az nem maradhat to
vább forgalomban. Maga a 
csekkszelvény egymagában 
azéi*t nem elegendő, mert a 
nyugdíjas nyilvántartási szá
mán kívül semmiféle adatot 
nem tartalm az és ezért az 
azonosítás nem lehetséges, m i
vel a megyei társadalombizto
sítási szervek nem tartják 
nyilván a nyugdíjasokat.

Mi a megoldás?
Az eltemettető, vagy beszer

zi a Nyugdíjfolyósítási Igaz
gatóságtól a jogosultságot bi
zonyító igazolást, vagy pedig 
rábízza ezt a segélyt fo
lyósító megyei Társadalombiz
tosítási Igazgatóságra. Ott rö
vid úton gondoskodnak arról, 
hogy az igazolás megérkezzen 
és annak birtokában gondos
kodnak a segély postai kifize
téséről.

Egyébként a segélyt a ha
lálesettől számított egy even 
belül lehet igényelni, az iga
zolvány felkutatására. vagy 
az azzal azonos értékű igazo
lás beszerzésére elegendő idő 
áll rendelkezésére.

Megjegyezzük, hogy a te
metési segélyt mindig az el
halt nyugdíjas állandó lakhe
lye szerinti Társadalombizto
sítási Igazgatóságnál (Kiren
deltségnél) kell igényelni. Ha 
az egyébként budapesti lakos 
nyugdíjas tatabányai hozzá
tartozóinál lakott és ott halt 
el. a segélyt a budapesti Tár
sadalombiztosítási Igazgató
ságnál kell kéuu." * ■


