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S Z E R K E S S Z Ü N K  E G Y Ü T T !

Felnőtt komolysággal
Mozgalmas napokat élnek 

most az úttörőcsapatok, hiszen 
a tanév eleje egyben az újjá
szervezés és az akciók beindí
tásának időszaka is. A tevé
keny hétköznapokba azonban 
ünnepek is vegyülnek: szom
baton emlékeztek meg a csa
patok országszerte a fegyveres 
erők napjáról.

Nálunk, Bokodon is aka
dályversennyel tettüli felejt
hetetlenné ezt a napot. Másnap 
— szeptember 29-én — pedig 
az V. országos Üttörőparla- 
ment előkészítéseként helyi 
rendezvényekre került sor.

Már kora reggel egyenruhá
ba öltözött kisdobosok és út
törők siették az iskola felé, 
ahonnan őrsönként vonultak át 
a kultúrotthonba, a csapatpar
lament színhelyére. A szoká
sos formaságok után D obis P é
te r  elvtárs, a tatai járási Út
törőelnökség elnöke köszöntöt
te meleg szavakkal a pajtáso
kat. majd helyet foglalt az 
elnökségben S c h e r le in  Já n o s  
vb-elnök, S za b ó  Pál iskola- 
igazgató és B alsa i J u d it  csa
pattitkár mellett.

Ezután F rie d m a n n  L á sz ló  
csapatvezető ismertette a par
lament célját, a szekcióülések 
feladatait, valamint röviden 
beszámolt az eltelt, 2 év mun
kájáról. Föl elevenítette az el
múlt időszak sikeresen meg
valósított akcióit, hangulatos

kirándulásait, táborozásait, s 
büszkén említette a sportver
senyelven, szaktárgyi vetélke
dőkön elért eredményeket. Be
számolója végén körvonalazta 
az ez évi feladatokat, s javas
latot tett a szekcióülések té
máira.

E rövid megnyitó után a 
csapat szekciókra oszlott, ahol 
a pajtások a javasolt témák 
valamelyikét vitatták meg raj
vezetőik irányításával.

A 20-25 perces szekcióülése
ken nagyon komoly határozati 
javaslatok születtek. E javasla
tok nemcsak a szűkebb érte
lemben vett úttörőélettel, ha
nem szinte az egész falut érin
tő problémákkal foglalkoztak. 
Felvetődött többek között a 
járdaépítés. a játszótér és 
pinceklub létesítésének, vala
mint a falu parkosításának 
gondolata is.

A plenáris ülésen a javasla
tok határozati erőre emelked
tek, melyek megvalósítását a 
csapat minden tagja szívvel - 
lélekkel vállalta.

A határozati javaslatok elfo
gadása utárt a járási küldöttek 
megválasztására került sor. 
Csapatunkat Balsai Judit, 
Csonka László és Vida Edit 
pajtások képviselik majd a 
jái'ási parlamenten. Reméljük 
sok jó ötlettel.

V a rg a  E rn ő n k

„Csalt emberség dolga ...”
Szeptember 29-én az esti 

órákban indultunk el 3 éves 
kisfiámmal Tardosbányáról 
személygépkocsival. Egy emel
kedőnél a kocsi motorja fel
mondta a szolgálatot. Már 
vagy egy órája kerestem a hi
bát, amikor odaérkezett a 
GC 18-73 rendszámú, menet
rend szerint közlekedő autó
busz. Vezetője felajánlotta se
gítségét. Megnyugtatott. — Ha 
nem tudjuk megjavítani, majd 
elcincáljuk valahogy — mond

ta. mert ő is Tata felé tartott. 
Erre szerencsére nem volt 
szükség, mert néhány perc 
múlva már járt a motor. Kér
désemre, hogy mivel tartozom, 
azt felelte: — Ugyan kérem, 
mivel tartozna. Csak emberség 
dolga, hogy segítsünk egymá
son.

Igen — az ő emberségén mú
lott,. hogy még 29-én este ha
zaértünk.

M o ln á r  J ó zse fn é  
Tata

Visszhang

Üzem i a la p szerv ezetb o l —  te r ü le tib e

Érdeklődéssel olvastam az 
október 3-i lapban a V á rn a k  
b e n n e te k e t a la k ó te rü le ti p á rt-  
s z e r v e z e te k  című cikket.

Jómagam is már 17 éve, 
mint nyugdíjas a tatabányai 
X. körzet területi pártalap- 
szervezetóbe tartozom. Het
venhét éves vagyok, csak na
gyothalló készülékkel tudok 
kapcsolatot tartani embertár
saimmal, mégis, ma is válla
lom a pártcsoportvezetői meg
bízatást.

Vannak olyan párttagok, 
akik amikor nyugdíjba men
nek, megváltozik a maga
tartásuk. Már nem ve
szik olyan komolyan azt,

amire fogadalmat tettek, 
amikor beléptek a pártba. Na
gyon igaza van Vadász Ferenc 
elvtársnak' aki azt írta a szep
tember 4-i Népszabadságban 
az ajánlók felelősségéről, na
gyon jól nézzék meg azt, akit 
beajánlanak a pártba. Amikor 
az üzemből egy párttag nyug
díjba készül, jó lenne, ha az 
üzemi alapszervezetből értesí
tenék azt a területi alapszer
vezetet, ahová átigazolják és a 
leendő alapszervezet már előre 
elbeszélgetne vele. Így a nyug
díjba készülő párttag nem ide
genkedne az üj alapszervezet
től.

Ro zn a i F lórián  levelező, 
Tatabánya

Nyugdíjasok
A SZ1M Marógépgyár gaz

dasági vezetői és szakszerve
zeti bizottsága ebben az év
ben is sikeresen rendezte meg 
a nyugdíjasok már hagyomá
nyos találkozóját és városné
ző kirándulását.

A három autóbusz utasai a 
fővárosban előbb az úttörő- 
vasútra szálltak, majd a sza
badsághegyi végállomásnál 
gyönyörködhettek a reggeli 
Budapest látképében, aztán 
az új fogaskerekűre szállva a 
városmajori végállomásig 
utaztak. A nap folyamán 
megismerkedtek a vár neve
zetességeivel, megnézték a 
Mátyás-templomot, és a Ha
lászbástyáról a már napfé

nyes Budapest panorámájá
ban gyönyörködtek.

A családias hangulatú 
ebéd után a gyár igazgatója, 
párttikára és szb-titkára is
mertette nyugdíjasainkkal a 
gyárban folyó termelési kö
rülményeket. 'Ezután szabad 
program következett, a ki
rándulók felkeresték az állat
kertet, a Vidám Parkot, a 
Széchenyi strandfürdőt, ki
nek mihez volt kedve.

Egy kellemes nap gazdag 
élményeivel a késő esti órák
ban, jó hangulatban tértek 
vissza, azzal a reménnyel, 
hogy egy év múlva ismét ta
lálkozunk.

O la szy  A n d rá s ,  
Esztergom

Társadalmi munka 
Szomódoii

Elíiauyagoll az oroszlányi vonal
A • Tatabánya—Oroszlány 

közti útvonalat elég gyakran 
még kell tennem. A lehető 
legjobb mód erre a vonattal 
való utazás. Nem nagy a tá
volság, mégis ' kényelmetlen 
allva utazni. Erre nem va
gyok kényszerítve, mert a 
szerelvényen mindig van sza
bad hely, de óvatosságom 
arra int. hogy ne üljek le, 
mert bizonytalan, hogy fel 
tudok-e majd állni. Az 
ülések ugyanis legtöbb
ször olyan piszkosak, hogy 
szinte ragadnak.

Tennék néhány javaslatot, 
hogyan lehetne mindezt elke
rülni : a szemetet a hulladék- 
gyűjtőbe dobná minden utas, 
a kalauzok esetleg figyelnék 
a szemeteteket, ha kell, szigo
rúan , meg is büntetnék.

Amenhyiben az előző ja
vaslatok nem valósíthatók 
meg, még mindig kínálkozik 
egy lehetőség. A szerelvényt, 
állásideje alatt, rendszereseb
ben takarítsák.

S c h m id t Já iios  
Oroszlány

A tókodi üveggyár Béke 
szocialista brigád tagjai fali 
virágtartókat és egyéb ajándé
kokat készítettek patronált is
kolájuk. a szomódi általános 
iskola számára. Az ajándéko
kat szeptember utolsó hetében 
adták át. E pár virágtartó ba
rátságosabbá teszi az iskola 
tantermeit, folyosóit.

A gyerekek öröme még javá
ban tartott, amikor a brigád
tagok már indultak az iskolá
val szemben lévő úttörőházba. 
Az iskola igazgatójával és az 
úttörővezetővel már korábban 
megbeszéltük, hogy társadalmi 
munkában vállaljuk a szüksé
ges átalakítási munkákat.

Előkerültek a táskákból a 
kőműves- és egyéb szerszámok, 
hozzáfogtunk a válaszfal le
bontásához. Kibontottunk egy 
bejárati ajtót, egy kisablakot, 
ezek helyét befalaztuk. Beál
lítottunk egy nagy ablakot és 
készítettünk egy padlásajtót.

Késő délutánra járt az idő, 
mire végeztünk a munkával.

ürülünk, hogy segíthettünk 
és munkánk eredményeként 
célszerűbben tudnak elhelyez
kedni a gyerekek az úttörő
házban. •

T c m c s i Z o ltá n  
brigádvezető

Panaszok — intézkedések

Ha az utca új
L. I,. levélírónk öt éve la

kik Tatabánya-Újvárosban a 
80-as tömbépületben, mely
nek időközben Felszabadulás 
tér lett a neve. A rend ked
véért szerette volna a teljes cí
met a személyi igazolványába 
beíratni, ezért elment a váro
si rendőrkapitányságra.

Meglepetésére egy bejelen
tőlap kitöltése szükséges ah
hoz, hogy bevezessék a pon
tos címet, pedig — mint irta 
—, nem költözött sehova, 
ugyanott lakik, ahol eddig.

A Komárom megyei Rend- 
őr-fókapitanysugon Suplicz Jó
zsef rendőr alezredes osztály- 
vezetőtől kaptunk tájékozta
tót mi a szabály ilyen eset
ben. .,A városi rendőrkapi
tányság illetékes alkalmazott
ja nem járt el szabálytalanul, 
amikor bejelentőlap kitöltését 
kérte a panaszostól. A- sze
mélyi igazolványnak minden
kor a tényleges adatokat kel! 
tartalmaznia. A bejegyzett 
adat változását az igazolvány 
tulajdonosa haladéktalanul 
köteles a bejegyzésre jogo
sult hatóságnál — az okiratok 
bemutatásával egyidejűleg —, 
bejegyeztetni.”

nevet k a p ...
A panaszosnál az igazoló 

okiratot a kitöltött bejelentő- 
lap képezi.

A korábbi években az utca
név vagy házszám változása 
esetén a helyi lakónyilvántar
tó készített névjegyzéket a 
bejelentésre kötelezettekről es 
ezt eljuttatta a területileg il
letékes rendőrkapitányság
hoz. „A társadalmi fejlődés és 
a gyakorlat a korábban leg
nagyobbrészt társadalmi mun
ka alapján funkcionáló „lakó- 
nyilvántartó rendszert” már 
túlhaladta, így gyakorlatilag a 
legtöbb helyen már meg is 
szűnt működni.”

Megszüntethetők-e a nyilván
tartási hiányosságok, ellent
mondások? „Hamarosan be
vezetésre kerül az „Állami 
népességnyilvántartó rend
szer”. Ennek részét képezi az 
a felmérés, amely az utcanév 
és házszámváltozásokról a 
helyi tanácsoknál készül és 
amelyet a rendőrkápitánys’’- 
gok is megkapnak. Ennek 
alapján a változások az érin- 
tgtt állampolgárok személyi 
igazolványaiba megjelenésük 
esetén — hivatalból is —, be
jegyzésre kerülhetnek,”

A munka gyakorlati végre

hajtására új rendeletek, uta- dó feladatait. Az állampolgá- 
sítások kerülnek kiadásra, rok tájékoztatása részben a 
amelyek megszabják mind a központi, részben a helyi hír
tanácsok, mind a rendőri közlő szervek útján történik 
szervek e téren végrehajtan- meg.”

1 '

Tiszta-e a tiszta ruha?
K. J. levélírónk a Komá

rom megyei Ruhatisztító és 
Szolgáltató Szövetkezet 3. sz. 
tatabányai felvevőhelyére 
mosásra beadott törülközők
ből kettőt foltosán kapott 
vissza. Természetesen nem 
vette át azokat és beírt a pa
naszkönyvbe. Mindez augusz
tus elején történt.

A törülközőket szeptember 
közepére sikerült rendbe hoz
ni. Az átvevő úgy tájékoztat
ta a központot, hogy a törül
köző gazdája meg volt elé
gedve azokkal. Úgy gondol
juk, inkább annak örült, hogy 
visszakapta, bar a színűket el
vesztették a törülközők.

K. J. másodszor sem járt 
szerencsével, ugyanis a szep
tember 10-én kiváltott cso
magból egy fürdőlepedő hi
ányzott, illetve, egy kisméretű 
törülközőt kapott helyette, 
'’melyen nem volt mosodai 
jel.

.v szövetkezet elnöke leve
lében éppen ezt kifogásolta, 
mosodai jel nélkül ugyanis 
nem lehet beazonosítani, hogy 
a visszavitt törülköző yolt-e a 
mosodában, vagy sem. Mint

ahogy azt sem léhet kideríte
ni, melyik másik csomagnál 
történt a csere.

A fürdőlepedő, amint meg
kerül, visszaküldik a levél
írónak.

A szövetkezet elnöke sze
rint K. J. akkor követte el a 
hibát, amikor átvételkor nem 
győződött meg a helyszínen 
arról, hogy a szállítólevéllel 
megegyező számú, azonos mo
sodai jelű darabok vannak-e 
a csomagban. A mosodai jel 
eltávolítása után a reklamá
ció nem fogadható el.

★
Még annyit szeretnénk hoz

zátenni az ügy tanulságaihoz, 
hogy a 3. sz. felvevőhely igen 
kicsi, a várakozó tömeg tni- 
att szinte elképzelhetetlen, 
hogy mindénki ott kibontsa a 
csomagját és egyeztesse taA- 
talmát a'fent leírtak szerint. 
Az átvevő, bármennyire 
ügyes is, egymaga nem min
dig győzi az átvételt, illetve a 
kiadást. Sokszor fél órát vagy 
még többet kell várni, mire 
a várt csomagot megkapja a 
gazdája, és akkor szalad ha
za „ellenőrizni” . . .

Tanácsi tájékoztató

A lakások elosztásáról, 
a használatbavételi díjakról 

és kedvezményekről
Lapunk október 3-i számá

ban megkezdtük az oroszlá
nyi Városi Tanács 3/1974. szá
mú rendeletének ismerteté
sét, amelyet most folytatunk.

A LAKÁSIGÉNYLÉSEK 
CSOPORTOSÍTÁSA

A lakásigényléseket vala
mennyi lakasellálási formá
ban két kategóriába sorol
juk:
, A lakásigénylők 1. kategó
riájába soroljuk azt a sze
mélyt, házastársat (és élettár
sat), aki

— tanácsi bérlakással, vagy 
beköltözhető ingatlannal nem 
rendelkezik,

— olyan bérlakásban, tu
lajdonában (használatában) 
álló ingatlanban lakik, amely 
műszaki, vagy egészségügyi 
szempontból lakás céljára to
vább nem alkalmas és az 
építésügyi, illetve a  ̂ egész
ségügyi hatóság annak bon
tását elrendelte, vagy továb
bi használatát megtiltotta,

— társbérleti lakrész, szol
gálati lakás, vállalati bérla
kás, vagy személyi tulajdon
ban álló lakás bérlője, hasz
nálója.

A lakáscsere-igénylő II. ka
tegóriájába soroljuk azt a 
bérlőt, aki tanácsi bérlakással 
rendelkezik és beköltözhető 
állapotban lévő lakását el
cseréli.

— Nagyobb, vagy azonos 
szobaszámú, de magasabb 
komfortfokozatú, kisebb, il
letve azonos; szobaszámú, de 
alacsonyabb komfortfokozatú 
lakásért.

A tanácsrendeletre megálla
pított kategóriákon belül az 
igénylések kielégítésénél el
sőbbséget élveznek:

— a romos lakásban vagy 
egészségre ártalmas körűimé» 
nyék között lakók,

— azok, akiknek nincs la
kása,

— azok, akik zsúfolt la
káskörülmények között lak
nak.

A rendelet szempontjából 
azt kell zsúfolt lakáskörül
ménynek tekinteni, ha az 
igénylő és a vele együttlakó 
családtagjai mindegyikére 6 
nr-nél kisebb lakószoba terü
let jut.

A rendelet az elsőbbségen 
belül is előnyt biztosit:

— A három, vagy annál 
több gyermekes családok
nak,

— a családosoknak, azokkal 
szemben, akiknek nincs csa
ládja,

— a tartósan fertőző be
tegségben szenvedőknek,

— a kormány és miniszteri 
kitüntetéssel rendelkező sze
mélyeknek,

— a 10 éve, vagy annál
huzamosabb ideig azonos 
munkahelyen dolgozóknak, il
letve Oroszlány városban la
kó személyeknek.

A meghatározott csoporto
kon belül — azonos feltételek 
esetén —, előnyben részesül
nek azok, akik a szocializmus 
építése terén kifejtett tevé
kenységükért adományozott 
magasabb szintű kitüntetés
ben részesültek.

LAKÁSÉPÍTÉSI
HOZZÁJÁRULÁS.

LAKASÖASZNALATBá - 
VÉTELI DÍJAK

A tanácsrendelet kimondja, 
hogy a félkomfortos, vagy 
komfort nélküli lakás kiutalá- 
sakor a lakáshasználatbavéte
li díjat teljes mértékben el 
kell engedni, abban az eset
ben, ha a bérlő

— háztartásában •  három, 
vagy több gyermek eltartásá
ról gondoskodik, függetlenül 
az egy főre jutó havi átlagjö
vedelemtől,

— háztartásában gyermek, 
vagy más eltartásra szoruló

családtag van és az egy főre 
jutó havi átlagjövedelem a 
800 forintot nem haladja meg,

— egyedülálló és kiskorú 
gyermek neveléséről. vagy 
más keresőképtelen eltartásá
ról gondoskodik és az egy 
főre jutó havi átlagjövedelem 
az 1200 forintot nem haladja 
meg,

— nyugdíjas, vagy csök
kent munkaképességű, kere
sőképtelen, feltéve, hogy az 
egy főre jutó havi átlagjöve
delem az 1200 forintot meg
haladja, de az 1400 forintot 
nem éri el.

A használatbavételi díj 50 
százalékát kell megfizetni a 
bérlőnek, ha;

— háztartásában gyermek, 
vagy más eltartásra szoruló 
családtagról is gondoskodik és 
az egy főre jutó havi átlagjö
vedelem a 800 forintot meg
haladja, de az 1200 forintot 
nem éri el.

— egyedülálló és egy kisko
rú gyermek neveléséről, vagy 
más keresőképtelen eltartásá
ról gondoskodik és az egy fő
re jutó havi átlagjövedelem 
az 1200 forintot meghaladja, 
de az 1400 forintot nem éri eL

— nyugdíjas, csökkent 
munkaképességű, keresőkép-

• télén feltéve, hogy az egy fő
re jutó havi átlagjövedelem 
az 1200 forintot megháladja, 
de az 1400 forintot nem éri el.

A használatbavételi díj 79 
százalékát kell megfizetni a 
bérlőnek, ha;

— háztartásában gyermek, 
vagy más eltartásra szoruló 
családtag van és az egy főre 
jutó havi átlagjövedelem az 
1200 forintot meghaladja, de 
az 1400 forintot nem éri el;

— egyedülálló és egy kis
korú gyermek neveléséről, 
vagy más keresőképtelen el
tartásáról gondoskodik és az 
egy főre jutó havi átlagjöve
delem az 1400 iorintot megha
ladja, de az 1500 forintot nem 
éri el,

— nyugdíjas, csökkent mun
kaképességű vagy keresőkép
telen és az egy főre jutó havi 
átlagjövedelem az 1400 forin
tot meghaladja, de az 1509 
forintot nem éri el.

A FIZETÉSI 
KEDVEZMÉNYEK 

FELTÉTELEI

Összkomfortos vagy kom
fortos lakás kiutalása, Illető
leg az ilyen lakásra fennál
lott lakásbérleti jogviszony 
folytatása esetén a három, 
vagy ennél több gyermekes 
bérlő által fizetendő haszná
latbavételi díjat teljes egé
szében el kell engedni, ha a 
családban az egy főre jutó 
havi átlagjövedelem az 1000 
forintot nem éri el.

A használatbavételi díj 50 
százalékát köteles megfizetni 
a három vagy több gyermekes 
bérlő, ha a család egy főre 
jutó havi átlagjövedelme az 
1000 forintot meghaladja, de 
az 1500 forintot nem éri el.

Az előbbiekben fel nem so
rolt bérlő a használatbavételi 
díj 20 százalékát köteles egy- 
összegben megfizetni,/’ ha a 
családban az egy főre jutó ha
vi átlagjövedelem a 800 fo
rintot nem haladja meg.

A bérlő köteles a használat
bavételi díj .40 százalékát egy- 
összegben megfizetni, ha a 
családban az egy főre jutó 
havi átlagjövedelem megha
ladja a 800 forintot, de a 900 
forintot nem lépi túl. A hasz
nálatbavételi díj 50 százalé
kát kell megfizetni abban az 
esetben, ha a család egy főre 
j utó havi átlagjövedelme 
meghaladja a 900 forintot, de 
az 1000 forintot nem lépi 
túl.

A használatbavételi díj fi
zetésére a bérlő kérhet rész
letfizetési kedvezményt, me
lyet a család nagyságától és 
a család egy főre jutó átlagos 
jövedelmétől függően állapí
tanak; meg.


