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SZERKESSZÜNK EGYÜTT!
Vállalásból 
—  barátság
M ájus 10-1 látogatásunkat 

viszonozva, brigádunk m eghí
vására a tanév végén m eglá
togatta brigádunkat, gyárun
ka t a  szomódi általános isko
la  egy 30 íős végzős csoport
ja  és 3 pedagógusa, Gora Mi
hály iskolaigazgató vezetésé
vel.

M ájusban lé tre jö tt kapcso
la t jegyében brigádunk dísz
táv irato t kü ldö tt gyerm ek
napra, pedagógusnapra, am ire 
a  szarnád! iskolások építők 
nap jára  kü ldött dísztávirata 
volt a  válasz. Ezt követte a 
látogatás.

Bár éjjeles m űszakban vol
tunk, délelőtt a  vonat érkezé
sénél 18 brigádtag - várta  a 
kedves vendégeket.

Az előre megszervezett 
gyárlátogatásnak nagy sákere 
volt a  gyerekek körében. 
Szemlől-szemben a nehéz, 
meleg környezetben végzett 
m unkával, lá tn i a tüzes és fo
lyékony üvegform álást — 
nem  m indennapi látvány még 
felnőtteknek sem!

Üzemlátogatás u tán  közös 
ebéd volt a  gyár étkezőjében, 
m ajd  a  kul tú rház tévéterm é
ben beszélgettek a  vendégek 
és a vendéglátók.

Bekapcsolódott a beszélge
tésbe id. Szilágyi József, szb- 
titk á r és K atona P ál p á rttit
kár is. M indketten az iskola 
és a  brigád közötti kapcsolat 
fenntartásához szükséges se
gítségükről biztosított ben
nünket.

Az iskolások fotószakköre 
tagjai számos fényképet ké
szítettek . a szomódi látogatá
sunkról és búcsúzóul azzal 
leptek meg bennünket.

Brigádunk egyik vállalt 
kötelességének teljesítése így 
hozta létre a  szomódi iskolá
val, am it a továbbiakban is 
ápolni kívánunk.

Temesi Zoltán
„Béke szocialista brigádvezető, 

Tokod, Üveggyár

Szakkörünk egy éve
Régi tapasztalat, hogy ta 

nulóink épp azokat a tá jakat, 
m űem lékeket nem  ismerik, 
melyek hozzánk a legközelebb 
vannak. Ezért is határoztam  
el, hogy idén term észetjáró 
szakkört szervezek a városban 
az általános iskolások szá
mára.

Egy ilyen szakkör részére 
viszont nehéz előre progra
m ot kidolgozni. Az időjárás 
„nagy ú r” gyakran m eghiú
sítja  egyik-m ásik k irándulá
sunkat. „Foglalkozásaink” 
nagy részét /  így is sikerült 
eredm ényesen m egtartani, 
sőt kicsit .kibővíteni.

Az első kirándulásunk Ta
tabányára, a Turulhoz vezetett. 
Igaz ez rövid sétaút ta tabá
nya-alsói vasútállom ásról, A 
gyerekek nagyon élvezték a 
m eredek mászást, és fenn a 
síkságon a labdázást. Szeren
csére az időnk is k itűnő volt. 
További tú ráink  során a  Vér
tes kevésbé ism ert részét, a

• Kirándultunk
A X-es körzet pártalapszer- 

vezetéből vasárnap 41-en a u 
tóbusz-kiránduláson voltunk 
Bcda János titk á r  vezetésével 
Hévízen.

H at óra m últ, m ikor elin 
dultunk, útközben betértünk a 
Csőri Csuka Csárdába, am i
nek az elődjében valam ikor 
állítólag M átyás király  is 
megfordult. O tt megreggeliz
tünk, m ajd legközelebb Bala- 
tónfüreden néztünk körül. Hé
vízen ebédeltünk, s vagy két 
ó rát időztünk még.

Útközben végig elgyönyör
ködtünk a sok új házban. 
M indenfelé építkeznek, s  a 
parkolóhelyeken rengeteg az 
autó, egyszóval látszik a  jólét 
m indenütt. Köszönet a bánya
igazgatóságnak, hogy ehhez a 
szép kiránduláshoz .hozzásegí
tett.

Roznai Flórián levelező,
T tabánya

Csáká-vár (várnak ugyan 
nem nevezhető, de k itű 
nő kilátóponttal rendel
kező) csúcsát kerestük fel. 
m ajd legközelebb vonatra ü l
tünk, és Somiyóvár környé
két já rtu k  be Tatabánya és 
Szár között.

Legszebb utunk azonban az 
volt, am ikor az országos kék 
jelzés m entén haladva ke
resztül m entünk a  csodás 
„M ária szakadék”-on.

Utolsó u tunk volt a legér
dekesebb a tanulók számára. 
Szakköri tagjaink szám a is 
megnőtt közben. Különösen 
annak  örültem, hogy több 
olyan gyereket is sikerült 
beszervezni, akik a. vasárna
pokat addig céltalan csavar
gással töltötték. A nem mesz- 
sze lévő Mindszentpusztán 
töltöttük az éjszakát. Gyere
keink különösen a csodás er
dei estét és hajnalt élvezték, 
am ikor több ízben is meg
m ásztak a Vértes fennsíkját.

Remélem jövőre m ár a 
Bakonyba is el tudunk  jutni.

Záborszky Miklós tanár, 
Oroszlány

Segítettek 
— köszönjük

Férjem , 100 százalékos rok
kant. Egy éven belül m indkét 
lábát am putálták, ezen kívül 
látása is igen lerom lott. Segít
séget kértünk és kap tunk a 
tanácstól, a Vöröskereszttől és 
a mésztelepi pártszervezettől. 
M egértették problém ánkat és 
azon fáradoztak, hogy férjem  
kényelmesebb lakásba kerü l
jön és önhajtós kocsijával is
mét kimehessen a szabad leve
gőre az em berek közé. A szük
séges módosításokat az Ingat
lankezelő V állalat végezte el 
a lakásban, s ezért őket illeti 
a köszönet. A sok gondosko 
dás eredm ényeképpen a meg
változott körülm ények segítik 
elviselni férjem nek a bajt. 
enyhítik fájdalm át.

Kissé megkésve, köszönjük 
meg segítségét m indazoknak, 
akik ezt lehetővé tették, hálá
sak vagyunk érte.

Baranyai Józsefné, 
Tatabánya

Nem szükséges,
hogy a zacskót is visszahozzák

A június 27-i Szerkesszünk 
együtt! rovatunkban Savanyú  
volt a kakaó címmel m egje
lent panaszra a Fejér és Ko
m árom  megyei Tejipari Vál
la lat Tatabányai Üzemének 
igazgatója válaszolt: 

M egállapította, hogy június 
20-án valóban savanyú volt 
a kakaó több kereskedelmi 
egységben, szállítási problé
m ák m iatt. (A ^rekonstrukció 
m iatt ugyanis jelenleg Szé
kesfehérvárról szállítják  a 
kakaót.) 'Am ikor a hibáról az 
üzem értesült, azonnal intéz
kedtek, hogy az ilyen kakaót 
ne értékesítsék az egységek,

Komárom megyét képviseltük
„FELELŐSEN 

ÉS VIDÁMAN!”

Ez volt a jelszava a június 
24—28 között Pécsett és Si- 
kondán m egrendezett Ifjúve
zetők III. Országos P arla 
m entjének, am elyre megyénk 
7 küldöttet delegált.

Az a megtiszteltetés ért, 
hogy engem bíztak meg e kis 
csoport vezetésével. A p arla 
m entet megelőzően, június 
23-án Bukó József megyei 
úttörőelnök eligazítást ta r
to tt nekünk a  ta tai K lSZ-tá-

m ent célja az volt,- hogy el
terjessze a hatékony módsze
reket, a bevált kezdeménye
zéseket, az elért eredm énye
ket. Hogy biztosítva legyenek 
az egyes tém akörökben. A 
részletekre kiterjedő, ta rta l
m as beszámolások, és a  ta 
pasztalatok cseréje, érdeké
ben, a  parlam ent 5 szekció
ban tárgyalt.

Felosztottuk m agunk között 
a szekciókat, mindegyikben 
képviselte valaki Komárom 
megyét. Hozzászólásainkkal 
igyekeztünk előremozdítani a 

borban, s esak m ásnap haj- .tanácskozást. Büszkék va-
nalban  indultunk az országos 
rendezvényre.

Pécsett Kovács K atalin, a  
hozzánk beosztott Baranya 
megyei ifivezető v á rt ránk, s 
5 napig kalauzolt bennünket. 
A sikondai ifjúsági táborban 
aznap este, ünnepélyes zász
lófelvonással m egkezdődött a 
program.

Részt vettek ezen a  rendező 
szervek: a M agyar Ú ttörők
Szövetsége Országos Elnöksé
ge, a Baranya megyei úttörő- 
elnökség és term észetesen a 
megyék küldöttei. A paria

gyunk, m ert nem egy javas
la tunk  belekerült a  parlam ent 
ajánlásába.

Ez volt az élső tábori k e 
retek között megrendezett p ar
lam ent, így a  komoly m unka 
m ellett m arad t idő egyéb 
program okra is. Rendeztünk 
egy vidám  estet ..Ifivezető 
vagy, m utasd be önmagad!” 
címmel, m ajd akadályver
senyt; a pécsi Kertészeti Vál
la lat KÍSZ-alapszervezetével 
városnézésre, baráti találkozó
ra m entünk tábortüzet gyúj
tottunk, bált rendeztünk és még

sorolhatnám  tovább, mennyi 
élményben volt részünk. A 
baranyai ifik egyenruhánk 
kiegészítőjeként piros sapká
val, s  egy eazin em lékérem 
mel és módszertani anyagok
kal leptek meg bennünket. 
Testvérkerületünk a budapesti 
It. kerületi úttörőház küldöt
te  is elhalm ozott bennünket 
ajándékokkal.

A parlam enten szerzett ta
pasztalatokat, dalokat, já té
kokat á t fogjuk adni ifitá r
sainknak, és a gyerekeknek.

B ükki Edit. 
ifivezető

vagy ha m ár értékesítették, a 
kifogást tevő vevőket azonnal 
kártalanítani kell, nem  szük
séges, hogy a zacskót is visz- 
szahozzák. Lehetőséget adtak 
a további napokban történő 
kárta lan ításra is. S a kritikus 
mennyiséget egyébként is m in
den körülm ények között vissz- 
áruzták  volna. „Ezért nem 
egészen helytálló Baller József 
által ír t cikk, mivel éppen a 
nevezett büféhez tartozó fel
ügyeleti szervet is személyesen 
értesítettem  fentiekről telefo
non. A kakaó tehá t savanyú 
volt valóban, de úgy érzem, 
hogy a fennálló visszáruzási 
lehetőségek alkalm azásával e l
kerülhető le tt volna, hogy a 
vevők károsodjanak ha ala
csony összegről is van szó.” — 
jegyezte meg válaszában Ja - 
kabos László üzemigazgató.

★
A büfé vezetőjétől m egtud

tuk. hogy Kis Györgyné ellen
őr három nap m úlva — sze
mélyesen értesítette őt, hogy 
k árta lan ítja  a 20-i kakaó vá
sárlóit. E rre azonban a hét 
lejárta, s a m űszakváltás m i
a tt néni kerü lt sor, a követ
kező héten rendezi a boltve
zető.

Ez a helyes, így korrek t: a 
h ibát jóvá kell tenni. De azért 
ne higgyük, hogy elsősorban 
azért a 2,80-ért reklam ál
tak a X ll-es bányaüzem dol
gozói. Sokkal inkább attól a 
bosszúságtól fűtve, am it a 
2,80-as savanyú kakaó okozott. 
—, hogy reggeli nélkül m a
radtak.

Társadalombiztosítási
tanácsadó

Az 1974. január 1-én ha
tályba lepett új rendelkezések 
m ódosítják többek között az 
anyasági segélyre jogosultság 
szabályait is. Bővült a  segély
re jogosultak köre, kedvezően 
változott a jogosultság fe lté 
tele és számottevően em elték 
a segély összegét is.

Erről olvasott a hivatalos 
közlönyben S. J.-né term elő
szövetkezeti tag, aki levelében 
kétségbe vonja, hogy a ren 
delkezéseknek megfelelően 
szám fejtették neki az anyasá
gi segélyt.

Kevésnek ta rtja  a 2500 fo
rin t összegű segélyt, am it 
m unkahelye társadalom biztosí
tási kifizetőhelyén kapott. A 
rendeletre hivatkozva azt 
kérdezi, hogy a term előszövet
kezet tagjának m iért nem 
4000 forint összegű anyasági 
segély já r?  Ö maga is mező- 
gazdasági munkás, tehát úgy 
véli, hogy a rendelet reá is vo
natkozik.

Olvasónk minden bizonnyal 
a mezőgazdasági biztosított 
nőknek já ró  anyasági segély
ről olvashatott. E szerint va
lóban 4000 forin t az egységes 
anyasági segély összege akkor, 
ha a szülő nő alkalm azotti 
minőségben dolgozik, úgyneve
zett bélyeglerovással biztosí
tott személy. Ez esetben a 
táiwadalombiztosítási időt, s a 
vele járó járulékfizetési köte
lezettséget bélyeg beragasztás
sal igazolják a bélyegkönyv
ben. Amennyiben az ilyen biz
tosított a  szülés náp já t meg
előző két éven belül — az 
egyéb . feltételek fennállása 
m ellett legalább 270 napi elő
zetes biztosítási időt tud iga
zolni —, jogosulttá válik a 
4000 forintra. Ez olyan egysé
ges segély, am i a  szülési sza
badság 20 hetére já r  és azonos 
rendeltetésű a terhességi-gyer
mekágyi segéllyel. Nem igazo
dik azonban az igénylő kere
setéhez, m inden biztosítottnak 
azonos összegben jár.

Ezen túlm enően term észete
sen a 2500 forin t külön anya
sági segélyt ezek a biztosítot
tak is m egkapják. Lényegében 
tehát 6500 forinthoz ju tnak  a 
szülés kapcsán.

Levélírónk viszont nem az 
ilyen minőségű biztosítottak 
körébe tartozik, hanem a te r
melőszövetkezeti tagokra vo
natkozó szabályok szerinti 
biztosításba.

Ennek alapján egyszerű 
2500 forint összegű anyasági 
segélyre jogosult és a szülési 
szabadság minden napjára — 
20 hétre — szülési segélyt is 
folyósítanak számára.

A szülési segély feltétele, 
hogy a szülést megelőző év
ben a term előszövetkezet közös 
m unkájában legalább 120, tíz
órás m unkanapot dolgozzon. 
Ez esetben az eg y  napra eső 
átlagos részesedés 100 százalé
ká t .kell szülési segély címén 
folyósítani a szövetkezet szo
ciális alap ja terhére.

Az egyszeri anyasági se
gély 2500 forint összege tehát 
megfelel a rendelkezésekben 
foglaltaknak, ennél többre ol-

4 Rozgonyi utca mostoha?
A m últ héten nagy esőzé- Tudjuk, hogy a városi ta  

sek voltak Tatán is, ami gon- nács kasszája nem  kim eríthe-
dokat okozott a Rozgonyi u t
ca lakóinak.

Ebben az utcában ugyanis 
még mindig földút van, ami — 
az — E—5-ös főközlekedési ú t 
közvetlen közelében — kicsit 
furcsa. Volt m ár az utcánkkal 
a  párhuzam os főútvonalon 
olyan nagyobb baleset, hogy 
a forgalm at átterelték  a Roz
gonyi utcára. Az erre kény
szerült autósor valószínű nem  mivel belvízelevezetés meg-' 
a  legjobb benyom ásokat sze- oldatlan. H. A.
rezték. Tata

tetlen, de szeretnénk bízni 
abban, hogy a Rozgonyi utca 
sem mostoha, és ham arosan 
eljön az ideje rendbetételének. 
A megye legtávolabbi fa lu já
ban is portalaníto tt úton köz
lekedhetünk, m ár itt azon
ban 150—20C m éteren — ek
kora lehet az elhanyagolt ú t
szakasz — tengelytörés-veszélv 
fenyegeti az arra  haladót. A 
nagyobb esőzéskor pedig né
hány udvart elönt az árvíz.

„NYERTESEINK”
Ünnepélyes keretek között adták á t a 

Moszkvai Rádió és a Komszomol központi 
bizottsága „B arátunk a Komszomol” című 
pályázat nyerteseinek a d íjakat Budapesten 
a Szovjet K ultúra és Tudomány Házában.

A pályázaton mintegy hatszázan vettek 
részt. Sokan küldtek be egyenértékű m unkát, 
ezért sorsolással döntötték el, hogy kik nyer
jék a díjakat.

Az ünnepélyes díjátadáson részt vett a 
moszkvai Komszomol bizottságának titkára 
Ju rij Kugyinov, és a budapesti KlSZ-bizott- 
ság első titkára, Gyórfalvi István. Hárman 
szovjetunióbeli utazást, hárm an 
tárgyjutalm at nyertek.

vasónk nem tarthat igényt. Az 
em lített szülési segélyre vi
szont igen, am ennyioen annak 
folyamatos folyósítása irán t a 
termeioszövetKezet meg nem 
intézkedett.

Özv. B.J.-né tatabányai ol
vasunk az alábbiakat ír ja  csa
ládi pudék ügyében. Ezelőtt 
nyolc évvel egy gyermeket 
vettünk magunkhoz az á lla
mi gondozó intézetből. E ltar
tásáért rendszeres havi támo
gatást kaptunk az állam tól. A 
közelm últban m eghalt a  fér
jem. M int egyedülálló dolgozo 
a m unkahelyem en bejelentet
tem  családi pótlék igényemet 
a  gyermek után. Az ügyintéző 
azzal utasíto tta el igényemet, 
hogy ha az állam tól rendszeres 
tám ogatást kapok a gyermek 
eltartásához, akkor családi 
pótlékra nem vagyok jogo
sult utána.

Az elutasítást sérelmesnek 
tartom . Ism erek egy családot, 
akik két unokájukat vették 
magukhoz az állam i gondozó- 
intézetből és az unokák e ltar
tásához az állam tól nagyobb 
havi hozzájárulást kapnak 
gyermekenként, m in t én. Je 
lenleg — az elm últ év első 
felétől kezdve — hosszas u tán 
já rásra  — családi pótlékban is 
részesülnek. Kérem szívesked
jenek tájékoztatni, já r-e  ne
kem a családi pótlék, és ha 
jár, altkor hova fordulhatok.

*A vonatkozó jogszabályok 
szerint — az állami gondozás
ba vett gyermek kihelyezése 

.eseten — m ásként kell meg
állapítani a családi pótlékot 
a szülőnél, a «nagyszülőnél el
helyezett gyermek után és 
m ásként a szülőkön kívüli ház
tartásba vett gyermek eseté
ben.

A szülő és a nagyszülő ese
tében ezt ír ja  elő a rendelet:

Ha a gyermek állam i gondo
zásba vétele oly módon törté
nik, hogy a gyerm eket nem 
helyezik el gondozóintézetben, 
hanem a szülőnél hagyják, 
vagy a nagyszülőnél helyezik 
el és az állam  a szülőknek 
(nagyszülőknek) havi rendsze
res tám ogatást ad, a gyerme
ket a szülő (nagyszülő) által 
eltarto tt gyerm eknek kell te
kinteni. Az eltarto tt gyermek 
után a dolgozónak családi 
pótlék — az egyéb feltételek 
fennállása esetén — jár.

A szülő és a nagyszülőkön 
kívül eső dolgozókra az aláb
biakat írják  elő a családi pót
lék jogszabályok:

Azt, a dolgozó háztartásába 
vett gyermeket, aki után az 
állam tól a gyermek eltartásá
ért havonta és rendszeresen 
meghatározott eltartási díjat 
kap, nem lehet a dolgozó által 
e ltarto tt gyerm eknek tekinte
ni. Ezért a dolgozó ilyen gyer
mek után családi pótlékra nem 
jogosult. Olvasónk családi pót
lék igényét az ügyintéző jo
gosan utasította el.

A. P. olvasónk 1974. április 
2-án született gyermeke után 
áprilisra nem kapott családi 
pótlékot, arra  kér választ, he
lyesen já rt-e  el a folyósító 
szerv ?

A jelenleg is érvényes csa
ládi pótlék jogszabályok sze
rin t az újszülött gyermek után 
a családi pótlék a születés 
hónapját követő hónap első 
napjától jár.

Levélírónk az áprilisban szü
letett gyermeke után m ájus 1- 
től lett jogosult családi pót
lékra. A folyósító szerv a jog
szabályok szerint já rt el, m i
kor áprilisra nem folyósított 
családi pótlékot az áprilisban 
született gyerm ek'után.

értékes 5jzabó Erzsébet, az értékes tárgyjutalom m al

Az első helyezettek egyike Horváth Zoltán, 
nagysápi levelezőnk, a 18. sz. Volán dolgozó
ja, aki Szerkesszünk együtt! rovatunkban kö
vetkezetesen népszerűsíti a különböző 
rejtvénypályázatokat. G ratulálunk és jó u ta 
zást kívánunk!

Külön öröm szám unkra, hogy a tárgyjutal- 
m azottak között is megyénkbelit köszönt
hetünk: a császári Szabó Erzsébetet, a tatai 
Eötvös Gimnázium tanulóját, aki Csajka 
fényképezőgépet nyert.

Horváth Zoltán átveszi a szovjetuníóbcli 
utazásra jogosító oklevelet

Értékelték 
az oktatási éret

A Dorogi Szénbányák szak- 
szervezeti bizottsága értékel
te a nem rég zárult oktatási 
évet. Tovább bővült a kihe
lyezett tanfolyamok tevé
kenysége. Különösen szembe
tűnő volt a fejlődés a dor*gi 
bányaüzemnél. A jövőben to 
vább növelik a töfnegpolitikal 
oktatás színvonalát.
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