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Hatvanéves
muzeum

Ha a drezdaiakat megkér
dezik Városuk nevezetességei
ről, akkor a történelm i, ku ltu 
rális nevezetességek között 
mindig ott ta láljuk  a  Német 
Higéniai Múzeum nevét is. Ez 
az intézmény az egészségügyi 
nevelés, felvilágosítás köz
pontja, amely az ország hatá
rain  kívül is ism ert. A hat
vanéves m últra visszatekintő 
múzeum állom ánya a második 
világháború során nyolcvan 
százalékban elpusztult.

Az intézmény műhelyeiben 
oktatási, szemléltetőeszközö
ket, anatóm iai modelleket, 
üvegfigurákat készítenek, s 
ezeket hetven országba ex
portálják. A múzeumban 300 
ezer könyv és ötszáz folyóirat 
áll az olvasók rendelkezésére.

A m unkatársak kiemelkedő 
figyelemmel foglalkoznak a 
gyerekek egészségügyi felvilá
gosításával. Népszerű alak juk  
a  „Kundi”, újságok és tv-m ű- 
sorok révén vált népszerűvé.

Az érdekességek közé ta r 
tozik a  kondíciótererh, ahol a 
látogatók „aktivizálhatják” 
magukat, tesztekkel tehetik 
próbára erejüket, teljesítőké
pességüket. A múzeum egy 
újabb kiállításra készül, amely 
az egészséges környezet ki
alakításának lehetőségeit, fel
ada ta it elemzi.

Sári István
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Űj óvoda épül
Szomódon társadalm i össze

fogással kezdtük meg az
óvoda építését, am it az te tt 
lehetővé, hogy a szomódi la 
kosokat foglalkoztató üze
mek, vállalatok biztosítottak 
bennünket segítségükről.

A KOMÉP FM KT-szervezete 
folyamatosan -készítette és
küldte el a szocialista szerző
désben vállalt terveket, s ez
zel biztosították az építkezés 
folyamatosságát. Jó ütem ben 
halad az óvoda építése, jelen

leg a villanyszerelési, tetőfe
dési m unkálatok folynak.

A helyi termelőszövetkezet, 
valam int a község lakossága is 
az ütemezésnek megfelelően 
teljesíti vállalt kötelezettségét, 
ihletve felajánlását.

Bízunk abban, hogy a nagy 
társadalm i összefogás meg
hozza gyümölcsét és a kitűzött 
határidőre elkészül az óvoda.

Herczog János 
tanácselnök

Szerkesztői üzenetek
M átrai Gyula levelező, 
Tatabánya

Ismerőse pontatlanul tá jé 
koztatta. A 11-es já ra t szom
bat, vasárnap ugyanúgy köz

T ermészetvédeiem...
Talán idézőjelbe kívánkoz

nék ez a  cím, am ikor a Búvár 
folyóirat 6. szám ában közél
tekről olvasunk. A Fejér m e
gyei Hírlap március 16-i szá
m ában jóhiszeműen és öröm
mel adta hírül, hogy Zala
egerszeg térségében, a Zala 
árterén  virágzik a kockás tu 
lipán  (Kockás liliom, F ritilla- 
r ia  meleagris). Talán csak azt 
m ulasztotta el megjegyezni, 
hogy ez kipusztulóban lévő, 
védett- növény. A h ír nyomán 
„növénygyűjtők” serege árasz
to tta  el a rik ta  virág term ő
helyét és azt valósággal le ta
rolták.

Ebből a cikkíró tanár, Szili 
István  joggal és helyesen von
ja  le azt a következtetést, 
hogy nem  célszerű közölni 
ilyen híreknél a lelőhelyet. Ez 
valóban helyes is, m ert ha
sonló tájékoztatások például a 
védett m adarak fészkeinek 
kifosztását eredményezték.

Sajnos, ott ta rtunk, hogy 
bizalm asként kell kezelnünk 
ezen adatokat éppen a jogsza
bályban megkövetelt védelem 
érdekében, s e követelmény 
alól egy újság, folyóirat-köz
lemény sem vonhatja ki m a
gát.

Meg kell védenünk pusztuló 
értékeinket a meg nem  értők, 
m indenben üzletet szimatolók 
„érdeklődésétől”, ellenkező 
esetben ham arosan 
em elhetünk jó p ár kiveszőben 
lévő védett értékünknek, r i t
kaságunknak.

Környékünkön is nagy divat 
— amíg az illetékes hatóságok 
közbe nem lépnek — a védett 
m adarak kiszedése és felneve
lése, m ajd elpusztítása és ki-

lekedik 1 az esti órákban is, 
m int egyéb napokon. A k ert
városi végállomásról 18,40; 
20,15; 21,10-kor indul.

Németh István, Komlód

Panasza nyomán a 18. sz. 
Volán V állalat szigorú megro
vásban részesítette a forgal
mistát, am iért nem tett eleget 
a korszerű utastájékoztatási 
követelményeknek, a móri já 
ra t indulását bem közölte az 
utasokkal. A vállalat olva
sónk elnézését kéri a mulasz
tásért, illetve az azzal Önök
nek okozott több órás vára
kozásért.

Félajíós
mozibejárat

A m ár jó néhány éve meg
ép ített Ady filmszínház főbe
já ra ta  két egymást követő, 
kétszárnyú ajtóból áll.

Az ajtóknak azonban követ
kezetesen csak az egyik szár
nyát nyitják ki, ami olyan 
keskeny, hogy egy-egy jobban 
táp lált oroszlányi polgár csak 
„lapjával” fér be rajta.

Télen talán  még érthető, az 
előcsarnokot fűtik, vigyáznak, 
hogy ne menjen ki a  meleg a 
gyakori ki- és bejárkáláskor. 
De nyáron is csak az egyik 
ajtószárny van nyitva!

El lehet képzelni, hogy mi 
van ott ha egy-egy jobb fil
m et m utatnak be. A kinn álló 
közönség m enne befelé, ha 
tudna, de részben a szűk be
já ra t miatt, másrészt pedig az 
ugyanazon bejáraton ugyan
akkor kifelé tóduló mozíláto- 
gatóktól csak tolakodva, egy
mást lökdösve ju t be.

Kifelé másik ajtókon kelle
ne távozni, de a  mozi alkal
m azottainak nem sikerül erre 
rászoktatni a közönséget. Nem 
is az a nagyobb baj. Egysze
rűen ki kellene nyitni az a j
tók mindkét sz á rm át és meg
szűnne a tolakodás, mérgelő- 
dés.

Ha ezután így lenne, sok mo
zilátogató velem együtt öröm
mel nyugtázná.

Béres Sándor 
Oroszlány

tömése. Bár ezt a  tevékenysé
get a  törvény szigorúan bün
teti, eddig még nem ism eretes 
az ezzel kapcsolatos hatósági 
gyakorlat. Nem árt, ha az el
követők tudják, hpgy cselek
m ényük a védett á lla t értéke 
szerint m inősül szabálysértés
nek, am elyet az Országos Ter
mészetvédelmi H ivatal elnöke 
állapíto tt meg.

Ezen túlm enően nem  sza
bad, hogy az em bereket a rit
kaságok pusztításától a  bünte
tés kilátásba helyezése ta rtsa  
vissza. Az ország vagyonának, 
kincseinek védelme kerüljön 
előtérbe, ne az önző birtoklás
vágy. Ha valaki m ár felemel
kedik e rre  a színre, megérti 
és magáévá teszi a  védelem eredm ényt é rt el a soproni kisbéri Táncsics Mihály Gim-

Néprajzi szakkörünk eredményei
A Dolgozók Lapja  június^ tó jából tudtuk meg. hogy a diák 

11-i számában olvastam  az napokon részt vevő négy 
„Ez most nem  sikerült” című megyéből negyven pályam un- 
cikket. Iskolánk, a kisbéri Tán- ka érkezett be néprajzi és 
csics Mihály Gimnázium szép nyelvjárási tém ában. Ebből a

m indenek fölött közérdekű ál
láspontját, igyekezzék azt rá 
hatással, neveléssel, felvilágo
sítással mások okulására köz
kinccsé tenni.

Dr. Sághy Antal 
Süttő

országos diáknapokon. názium 12 dolgozatot küldött
Néptánc csoportunk az or- be, ami az egész anyag 30 szá- 

szágos zsűri döntése alapján  zaléka volt. Iskolánk 3 ara
ezüstérmes le tt Tatán és 3 nyat, 2 ezüstöt és 6 bronzot ho- 
szavalónk továbbjutott Sop- zott haza, 12 beküldött dolgo- 
ronba. Néprajzi szakkörünk zatunkból tehát 11 ért el m i-  
eredm ényeiről a cikk megje- nősítést. Ez néprajzi szakkö-

Máskor is szívesen 
kirándulnánk vele
Június 2-án a felsőgailai 

nyugdíjas k lub  40 tagja k irán 
dulni volt a  GC 61—39 rend
számú busszal. Vezetője Bakó 

sírkövet Sándor volt. Megköszönjük a 
figyelmes vezetést, udvarias, 
kedves viselkedést.

Nagyon szeretnénk, ha a jö
vőben is ő vezetné a buszt, ha 
újból kirándulni megyünk.

Az utasok nevében:
Mercz Antalné  

Tatabánya

lenésének napján  értesültünk, 
így a cikk írója nem  ism er
hette azokat.

Az országos bíráló bizottság 
iskolánkhoz küldött tájékozta-

rünk második legjelentősebb 
eredménye a kilencéves m ű
ködés alatt.

Túri Teodóra, 
a  néprajzi szakkör tagja

Nem elég elítélni

Válaszol az illetékes

Üj darabárus menetrend 
—  gyorsabb áruszállítás

A június 5-i számban kö
zölt „Követendő gyakorlat a 
környei ÁFÉSZ-nél" című 
cikk megemlíti, hogy a  Vo
lán  darabárus tú ra jára tok  
sok esetben 2-3 hetes határ
idővel szállítják ki az árukat.

A szolgáltatási ágnál meg
vizsgáltattam  a szállítási ha
táridők betartását. A vizsgá
la t az alábbiakat állapította 
meg:

D arabárus tú ra já ra ta ink  a  
megye lakott helységeit 
érintve hetenként rendszere
sen közlekednek. Az áruk k i
szolgáltatásánál azonban gon
dot okoz egyrészt a boltháló
zat rapszódikus ny ilván tartá
sa, másrészt az üzlethálózat
ban bevezetett munkaidő
csökkentés.

A nagykereskedelmi válla
latok árufeladása nem  m in
dig igazodik a  darabárus tú 
rajá ra tok  járatnapjaihoz. Elő

fordul, hogy a jára ti napot 
követő napon adják  fel az 
árut, így azt csak a követ
kező járati napon tud ják  ki
szállítani.

Az ÁFÉSZ egységek nyit
va tartási ideje és szabadnap
ja  községenként változó.

Az 1975. június 1-én ér
vénybe lépett ú j darabárus 
m enetrend  szerkesztésénél 
m egkerestük az érdekelt vál
lalatokat és a fenti problém ák 
elkerülése érdekében a járati 
napokra javaslatokat kér
tünk.

A  módosított m enetrend  —
amelyről a községekben a pos
tahivatalok és a Volán-képvi
seletek adnak tájékoztatást —, 
várhatóan megoldja a c ikk
ben fe lve te tt problémákat. 
V állalatunk továbbra is k i
emelten kezeli a szolgáltatást.

M erényi Gyula 
igazgatóhelyettes .

Az alkoholisták kötelező in 
tézeti gyógykezeléséről szóló 
1974. évi 10-es számú tö r
vényerejű rendelet lehetővé 
teszi a fél évtől két évig te r
jedő m unkaterápiás intézeti 
elvonó kezelést, ha ennek fel
tételei fennállnak. A bizonyí
tási eljárás során, s ezt hang
súlyozni szeretném, nem  m a
radhat egyedül sem a feleség, 
sem a fiá t féltő és menteni 
akaró  anya.

A ném a elítélés nem  elég, 
de az sem, hogy bejelentjük: 
több kell ennél. Ezt a többle
te t nagyon nehéz megkapni, 
azaz a bizonyítékokat megsze
rezni. Segítség kell, bátrabb 
kiállás. A lelki sérült gyer
mek m ár felnőttként nem  le
het olyan hasznos tagja a tá r
sadalom nak. Előre kell nézni 
és segíteni kell. a  feleségeken, 
az édesanyákon.

A m unkahelyek is sokat te
hetnének az eddiginél koordi- 
náltabban dolgozhatnának. 
Nem az a megoldás, hogy az 
ilyen személyen túladnak, 
hisz egy másik m unkahelyen 
esetleg még több fizetésért, 
ugyanazt folytatja.

Tatán, m int arról h írt ad
tunk, m egalakult az alkoho
lizmus elleni helyi bizottság, 
s  ennek intézm ényeként a 
szeszmentes klub is, amely a 
megyei művelődési házban 
kapott helyet. A klub ered
ményességét fokozná, ha pél
dául a klubnapokra a felesé
gek, a hozzátartozók is eljön
nének, vagyis mindazok, akik 
ebben a m unkában segíteni 
tudnak. A klub működése

csak úgy és akkor lehet ered
ményes, ha külső segítséggel 
is párosul. Ha a város üzemei, 
szakszervezeti vezetői további 
érdeklődésükkel és cselekvő 
tevékenységükkel segítik a 
klub m unkáját, ez szám ukra 
is kedvező eredm ényt hoz.

Horváth István  
szoc. pol. főelőadó

Kinek a
Hónapokkal ezelőtt történt, 

sokan el is felejtették  már, 
hogy az esztergomi Fürdő- 
száltá étterm éből néhány 13- 
14 w es  iskolás fiú rohant ki, 
egy pincér pedig üldözte a 
menekülőket. Amikor utolérte 
az egyiket, ököllel hátba vág
ta, elestek, dulakodtak, hem 
peregtek.

Az ügy elju to tt szerkesztő
ségünkbe. Kérték, derítsük ki, 
m it követhetett el a kedves 
vendég, és m iként végződött 
a nézeteltérés tisztázása?

A Kristály Vendéglátó Vál
lalat vizsgálata m egállapítot
ta, hogy a szenvedő alany a 
helyi kereskedelmi és vendég
látóipari szakmunkásképző 
iskola másodikos tanulója — 
átjátszotta ingyenes ebédje
gyét barátainak. Amint az é t
terem  pincére te lten  érte és 
az üzletvezető elé akarta  állí
tani, a fiú futásnak eredt. A 
többi m ár az utcán, a já ró 
kelők szeme lá ttá ra  történt.

Törvény a biztonságos életért

E l .

fi nyugdíjrendszer 
fejlesztése

A legnagyobb érdeklődésre 
m inden bizonnyal azok a vál
tozások ta rtha tnak  számot, 
am elyeket a társadalom bizto
sítási törvény a biztosítottak 
nyugellátásában  érvényesít. 
Az öregségi nyugdíjrendszert 
két igen jelentős jogszabály 
fejleszti.

Az egyik jogszabály a nyug
ellátásra jogosító korhatárt 
egyesíti, am ikor kim ondja: 
„öregségi nyugdíjra a hatva
nadik életévét betöltött férfi és 
az ötvenötödik életévét betöl
tö tt nő jogosult, ha 10 év szol
gálati időt szerzett.” Ez az in
tézkedés a mezőgazdasági te r 
melőszövetkezeti tagok régi 
vágyát teljesíti, hiszen az ed
dig érvényben lévő szabály 
szerint a mezőgazdasági tsz- 
tagok korhatára 5 évvel m a
gasabb a  m unkásokénál és al
kalm azottakénál: férfiaknál 65 
év, nőknél 60 év; Ezt a korha
tárt 1976. január 1-től évente 
egy-egy évvel csökkentik, s 
1980. január 1-től azonos lesz a 
m unkás-alkalm azotti korha
tárral.

A törvény megerősíti az
1973-ban hozott rendelkezése
ket a nyugdíjkorhatárt csök
kentő korkedvezményekről. 
Azoknak já r  két év korkedvez
mény, akik az egészségre kü 
lönösen ártalmas, a  szerveze
te t " fokozottan igénybevevő 
m unkakörben legalább tíz  
évig, (nők nyolc évig) dolgoz
tak. M inden újabb ötévi, 
(nőknél négyévi) munkavégzés 
a korkedvezm ényre jogosító 
m unkakörben egy-egy évvel 
tovább csökkenti a korhatárt.

Jelentős változás: a nyugel
látás összegét meghatározó 
mértékszabály egységesítése. 
Eddig más m értékszabály alap
ján állapíto tták  meg a m un
kások és alkalm azottak és 
más m értékszabály alap ján  a 
termelőszövetkezeti tagok 
nyugdíjösszegét. A munkások 
és alkalm azottak 10 évi szol
gálati idővel az átlagkereset 22 
százalékának megfelelő nyug
díja t kaptak. A term előszövet
kezeti tagoknál 10 év szolgála
ti idő a  kereset 33 százaléká
nak megfelelő nyugdíjra jogo
sított. A törvényben megsza
bott egységes m értékszabály 
szerint a 10 évi szolgálati idő 
alapján járó nyugellátás ösz- 
szege a biztosított havi átlag- 
keresetének 33 százalékát te 
szi ki. Minden további m unká
ban tö ltö tt év után 2 száza
lékkal nő a nyugdíj mértéke, 
egészen a  25 éves szolgálati 
idő megszerzéséig. 26 és 32 
éves szolgálati idő közt évente 
1-1 százalékkal nő a nyugdíj 
m értéke, 33 és 42 évi szolgála
ti idő közt pedig 0,5-0,5 szá
zalékkal em elkedik a m érték. 
A  legmagasabb mérték, az 
átlagkereset 75 százalékát tehát 
42 évi szolgálati idővel érhe
tő el.

10 éves szolgálati idő alapján 
a nyugdíj a havi átlagkereset

33 %
11 35 %
12 37 %
13 39 %
14 41 %
15 43 %
16 45 °/0

* 17 47 %
18 49 %
19 51 %
20 53 %
21 55 %
22 57 %
23 59 %
24 61 %
25 63 %

évi 2 százalékkal

26 64 %
27 65 %  '
28 66 %
29 67 %
30 68 %
31 69 %
32 70 %

évi 1 százalékkal

33 70,5 ' 0
34 71 %
35 71,5 %
36 72 %
37 72,5 %
38 73 %
39 73,5 %
40 74 %
41 74,5 %
42 75 %

évi 0,5 százalékkal 
emelkedik

Az eddigi nyugdíjskálák he
lyébe lépő egységes m érték
szabály egyetlen réteg szerzett 
jogát sem sérti, de jelentősen 
jav ítja  azoknak a munkás, a l
kalm azotti rétegeknek az ellá
tását, akiknek rövid a szolgá
lati idejük, hiszen 10 évi szol
gálati idő után 11 százalékkal 
em elkedik a m érték a koráb
biakhoz képest. A gyakorlat
ban ezeknek a túlnyom órészt 
legalacsonyabb keresetű réte
geknek az ellátását az állam  
nyugdíjm inim um  megszabá
sával biztosította. A  nyugdíj- 
m inim um  ezután  is fennm a
rad, s ennek Összege az 1975. 
július 1-én életbe lépő nyugdíj
emeléssel a m unkások és al
kalm azottak részére 910 forint, 
a téesztagoké 810 forint, a 
kisiparosoké 860 forin t lesz. 
Amennyiben valakinek a  havi 
átlagkereset alap ján  az új 
m értékszabállyal szám ított m i
nim ális nyugellátást kapja.

Az eddiginél kedvezőbb el
lá tást biztosít az új m érték
szabály azoknak is, akiknek 
hosszú a szolgálati idejük, 
m ert nyugellátásuk valam ivel 
m agasabb lesz, m int az előző 
skála alapján szám ított összeg. 
Eddig a legmagasabb nyugdíj 
az átlagkereset 71 százalékát 
te tte ki, szem ben az ú j nyug
díjm axim um m al, az átlagkere
set 75 százalékával.

Az évenkénti nyugdíjskála (Következik: Gondoskodás 
ezek szerint a következő: az özvegyekről és az árvákról.)

feladata a megtorlás?
A  pincért a botrányokozá

sért felelősségre vonták és k i
okta tták: akkor já r t  volna 
el helyesen, ha jelenti az ese
tet. A nnál is inkább ezt kel
le tt volna tennie, m ivel személy 
szerint ism eri a fiút.

A  tanuló iskolája fegyelm i 
bizottsága előtt fe lelt tettéért. 
A jegyzőkönyv korábbi fe
gyelmezetlenségeiről és rossz 
tanulm ányi eredm ényéről is 
árulkodik. Nem vette  tú lsá
gosan szívére ezt a dolgot 
sem. Nem titkolta: elvitte m ár 
m áskor is tanulójegyére ebé
delni a b ará ta it — és mindig 
kaptak  ebédet.

A  tanuló büntetése igazga
tói megrovás lett, am it újabb 
fegyelmi vétség esetén m ár 
csak a kizárás követhet. Sze
retnénk hinni, hogy a tanuló 
nem csak a jegyzőkönyvben 
lá tta  be helytelen cselekede
teit, hanem  valóban változtat 
is m agatartásán . . .

★
A megbotránkoztató eset

tanulsága m élyebb p ár forin
tos jegynél, illetve a jogtala
nul megszerzett repeták  ér
tékénél. Elgondolkoztató az az 
erkölcsi érzéketlenség, aho
gyan egy ilyen fogékony kor
ban lévő, ifjú  em ber kész 
becsapni a  másokat. Ez a  m a
gatartás a rra  in t szülőt, neve
lőt: gyerm ekeinket rengeteg 
türelm es, igaz szóval, meg
győző példával, erélyesebb 
fegyelmező eszközökkel ne
velnünk kell, hogy eligazod
hassanak bőkezű tá rsadal
m unk szép, szigorú rend jé
ben.

S nem engedhetünk te re t 
az esetenként el-elszabaduló 
indulatnak sem, am ire ném e
lyik em ber elragadtatja m a
gát. M int esetünkben a p in
cér. Senkinek sincs joga ön
hatalmúlag bíráskodni. A  né
zeteltérések tisztázására meg
vannak a megfelelő fórumok. 
Bízzuk azokra a felelősségre ] 
vonást


