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Segély az iskolától
Év„k során szép hagyomány 

alakult ki intézetünkben. A 
nehéz családi körülm ények 
között élő tanulók, a téli 
szünet előtt szociális segélyt 
kapnak az iskolától. Az osz
tályfőnökök javaslata  alapján 
(nem szám ítva az állam i gon
dozottakat) osztályonként 2-3 
tanuló részesül ebben a sze
m élyenként 600 forintos tá 
mogatásban. Ezen az összegen 
e’őzetesen olyan holm ikat v á
sárolhatnak — nevelői irá
nyítással — am ire a legna
gyobb szükségük van.

A segélycsomagok ünnepé
lyes kiosztása alkalm ával az 
intézet igazgatója, Dunai An
tal köszöntötte a 40 fiatalt.

Ezután röviden szólt arról, 
hogy a karácsony a béke, a 
szeretet, az ajándékozás ün
nepe. Ezzel a szép hagyo
m ánnyal kapcsoljuk össze mi 
is a szociális segélycsomagok 
kiosztását.

B ükki József tanár,
311. sz. Intézet, Tata

Q m j m i f o ú i  e g y ü l T "

Fogjunk össze a társadalmi tulajdon védelmére!
Felkereste iskolánkat a Ce

m ent- és Mészművek robban
tómesterekből álló szocialista 
brigádja. Elmondták, hogy az 
1809. sz. Esze Tam ás úttörő- 
csapatot akarják  támogatni. 
Régen ők is a mi iskolánk 
tanulói voltak, így ju to ttak  
erre  a döntésre. Első alkalom 
m al hulladékgyűjtésük ered
ményét, 400 forintot, és 240 
sorsjegyet ajándékoztak ne
künk. Ezután őrsünk riportot 
készített velük. M egismerked

tünk  izgalmas és érdekes m un
kájukkal, azzal, hogyan nyer
ték el a szocialista brigád cí
met, s hogy kongresszusi ok
levéllel és a Szakma Kiváló 
B rigádja címmel tün te tték  ki 
őket.

Felhívták figyelm ünket a r
ra. hogy milyen sok gyermek 
és felnőtt rongálja a tá rsadal
mi tu lajdont Pedig tá rsadal
m unk intézkedései a rra  irá 
nyulnak, hogy az élet m inden 
területén  jobbat, többet és

Hozzáértő gondossággal
Részt vettem  a városi köz

oktatáspolitikai aktívaértekez
leten. Az előadásokban elénk 
tá ru ltak  az Esztergom közok
ta táspolitikájá t érintő gondok, 
az elért eredmények, a  jövő 
feladatai.

M indannyian jóleső érzéssel 
tapasztaltuk, hogy városunk 
vezetői az új nevelési prog
ram  alapos ism eretében szól
tak  az óvodák fejlesztéséről, 
az óvoda-iskola aktív  kapcso
latáról, a szemléltetőeszközök 
beszerzéséről, a gyerm eklét
szám várható emelkedésével 
fokozódó nevelési feladatok
ról.

Huszonkettedik éve veze

tem  Esztergom egyik legré
gibb óvodáját, az Ifjúm unkás 
utcában. Csak azok tudják, 
m it je lent az egy helyen eltöl
tö tt 22 év, akik  hasonlóan 
hosszú ideje dolgoznak neve
lési intézményben.

Az idők változásával a fe
lelős helyen dolgozó m unka
tá rsak  szemlélete, szaktudása, 
s a  szocialista pedagógiához 
való hozzáállása óriásit vál
tozott. Az utóbbi 3-4 évben 
Esztergom közoktatáspolitikai 
helyzete é6 a nevelés intézm é
nyei is sokat fejlődtek. Veze
tő ink tudják , hogy hazaszere
te tre  nevelés nincs közösségi 
nevelés nélkül, s  hogy ehhez

Kis Pipa kis adag
December 15-én az esztergo- 

rpi. K is Pipa étterem ben va
csoráztam. M iután leültem  a 
(csak jóindulattal!) tisztának 
nevezhető asztalhoz, olyan é r
zésem tám adt, hogy az egysé
get önkiszolgálóvá m inősítet
ték, m ert a felszolgáló nem 
sietett felvenni a rendelést. 
Közéi negyedóra te lt el, am i
kor az 'asztalom hoz tévedt és 
tudom ásul vette, hogy rán to tt 
bordát kérek. Gondoltam, az 
étel elkészítéséig kezet mosok, 
és kim entem  a tisztának és 
ku ltu rá ltnak  nem  mondható 
mellékhelyiségbe. Azonban 
sem  szappant, sem törülközőt 
nem  találtam . Visszaültem az 
asztalhoz.

Ham arosan m egérkezett a 
felszolgáló az étellel. Letette 
az  asztalra a feltűnően kis 
adagot. Az ovális jénai tál a l
já t nem takarta  be a  fél- 
tenyérnyi vékony szelet hús és 
a  tíz-tizenkét szem burgonya.

K érésem re a  pincér bevitte a 
konyhába az adagot, m ajd 
visszahozta, s megjegyezte: k i
lenc deka, s aztán elsietett. 
M ondanom sem kell, az étel 
nem  csillapította éhségemet. 
Ebben az egységben a vendég 
„érdekében” m ár sikerrel al
kalm azzák a „kímélő” ada
got, s „mindössze” 17,80 fo
rin tért.

Távozásomkor az egység ve
zetője m egkérdezte kihez van 
szerencséje. Bemutatkoztam, 
bár a vendéglátás szem pontjá
ból közömbös, hogy kinek, mi 
a  foglalkozása, a beosztása. 
Ügy gondolom m inden vendég 
egyforma, s m indenkit udva
riasan, előzékenyen kell k i
szolgálni az előírt ételm eny- 
nyi6ég felszolgálásával. Nem 
elég a vendéget megszerezni, 
meg is kell tartani.

Greiner József 
Tatabánya

Bányászok az élen 
az eszperantó olvasómozgalomban

A népek barátsága könyvtá
rának  nevezik a szegedi So
mogyi könyvtár keretében 
működő országos eszperantó 
könyvtárat, m ert nem csak a 
hazai, hanem  a külföldi esz- 
peran tisták  is rendszeresen 
gyarapítják  ajándékaikkal az 
ism ert gyűjteményt. Fennál
lásának tizenötödik évforduló
já ra  olvasómozgalmat kezde
m ényezett a könyvtár. Az 
alapfokú nyelvtudáson tú l 
m ár komolyabb nyelvism eret 
szükséges egy-egy idegen 
nyelven írt könyv elolvasásá
hoz. Ezért figyelmet keltő, 
hogy a most zárult mozgalom

ban bányász eszperantisták 
kerültek  az első és harm adik 
helyre. A várpalotai Abonyi- 
Nagy Árpád, több m int 280 
darab könyvtárközi kölcsön
zéssel áll az első helyen, őt 
követi Tornyai János nyugal
m azott gimnáziumi tanár, 
m ajd ismét bányászok követ
keznek Tatabányáról. A to 
vábbi sorrend így álakult: 
kecskemétiek, győriek, buda
pestiek, szegediek. A három 
első helyezett könyvjutalom 
ban részesült.

S. K.
Szeged

Mindenkivel udvarias
A tatabányai Bányász fü r

dőbe járok  kezelésre. Távo
záskor megfigyeltem, hogy a 
ruhatáros, Fekete Ferencné, 
m indenkire felsegíti a kabá
tot. nem nézve kort és beteg
séget. K érdésem re — m iért 
leszi ezt, a következőt vála

szolta: „emberségből, hiszen 
itt  m indenki beteg aki ide
já r,” Jó volna, ha ez az em
berség máshol is gazdára ta 
lálna !

V. J.
Neszm ély

tudatos és folyamatos, te rv 
szerű nevelőm unka szükséges 
m ár az óvodákban. Tudják, 
hogy az anyanyelv m egtanulá
sával egy időben ism erkedik 
m eg a  gyermek a világgal, 
környezetével, a term észet 
változásával és a szó hatalm á
val.

Az aktívaértekezletet á tha
to tta  az alsófokú oktatási k é r . 
dések irán t érzett felelősség.

O tt ism ét meggyőződtem a r
ról, hogy kell és kötelessége 
m indenkinek beszélni eredm é
nyeinkről, a  haladásról, a  vál
tozásról, am i m indannyiunk 
életét befolyásolja. Az üzeme
két, ahol a szülők dolgoznak, 
a szülőkét, akik nyugodtan 
dolgozhatnak, m ert tudják, 
hogy 3-6 éves gyerm ekeik az 
óvodában koruknak és fe jle tt
ségüknek megfelelő nevelés- 
oktatásban részesülnek. A 
gyermekekét, akik esztétikus, 
nyugodt, derűs légkörben kap
ják  az óvónők szerető, gon
doskodó, tudatos nevelését, a 
dadusnénik gondoskodását, s 
a sok gonddal elkészített élel
met.

Van, és bizonyára lesz is 
problém a, hiszen nem  tudnak  
m inden gyerm eket elhelyezni 
óvodában. Megnyugtató azon
ban, hogy felsőbb szerveink 
tudnak  nehézségeinkről, s  leg
messzebbmenőkig igyekeznek 
segíteni az anyagi és személyi 
ellátottság kérdésében. Öröm
mel tölt e l bennünket az, hogy
— nagy társadalm i segítséggel
— épül m ajd egy 100 szemé
lyes óvoda Esztergomban, be
látható időn belül.

Bélay Istvánná  
vezető óvónő

szebbet adjon. A jó  érzésű és 
közösségi gondolkodású em be
reket bán tja  az oktalan ron
gálás. Mit lehetne tenni? — 
tanakodtunk. A bban egyeztünk 
meg, hogy olyan őrsöt alak í
tunk, am elynek a társadalm i 
tulajdon védelme lesz a  fel
adata. A mi őrsünket Kállai 
Ferenc brigádvezető-helyettes 
irányítja. Az őrs tag jai figyel
m eztetik a rongálókat és sze
mélyes jó példával já rn ak  elöl. 
Bizonyos időszakonként be
számolnak m unkájuk eredm é
nyéről. '

Csapatunk riporterőrse most 
felhívással fordul a  többi p a j
táshoz, kérve, hogy iskolájuk, 
lakóhelyük környékén ők is 
ügyeljenek a társadalm i tu 
lajdonra, a parkok épségére. 
A lakítsanak ők is ilyen csa
patokat, illetve őrsöket m int 
a mienk. K ívánjuk, hogy kö
zös m unkánk jó eredm énnyel 
járjon.

Kossuth Lajos A lt. 
riporterőrse, 
Tatabánya

Isk.

„Slágerba jnokfág” Szamodon 
—  bosszúsággal

December 16-án 18,30-ra
„Slágerbajnokságot” h irdet
tek a  plakátok, Korda György, 
A lbert Flórián, Balogh Zsu
zsa, Bakacsi Béla, Keleti Pál 
szereplésével a szomódi m ű
velődési otthonban. A műsor
ra  a decem berben szokatlan 
esős idő ellenére is szép számú 
nézőközönség gyűlt össze.

Az első bosszúság akkor ért 
bennünket, m ikor m egtudtuk, 
hogy a szereplők még nem
jelentek meg a kezdés idő
pontjára. Negyvenöt perc el
teltével sokan hazam entek, a 
türelm esebbek viszont vártak. 
Az előadás 19,35-kor kezdő
dött (1 .órás késés?) Korda 
György fellépésével.

A kedélyek lecsillapodtak, 
m ajd Balogh Zsuzsa nyú jto tt 
az irodalomkedvelőknek szín
vonalas versösszeállítást. Tíz 
perc szünet u tán  A lbert F lóri
ánnak  kellett volna az á t 
passzolt labdát átvenni, de ö 
is 45 perc késéssel érkezett. 
Lehet így gólt lőni? A nézőlét
szám továbbra is nagym érték
ben csappant. Élménybeszá
molója, „ játéka” nem  volt 
rossz, a feltett kérdésekre 
őszintén és kielégítően vála
szolt.

K érésünk a szereplőkhöz és 
a szervezőkhöz: ha vállalják  a 
nem  olcsó pénzért leszerződött 
előadást, ne éljenek vissza a 
falusi közönség tiszteletével és 
bizalmával. G ondoljanak arra, 
hogy ron tják  a pontosan é r 
kező m ár szereplők népszerű
ségét, hitelét, de főleg romlik 
az ő népszerűségük.

A művelődési otthon igaz
gatója is meggondolja, hogy a 
későbbiekben szervez-e ilyen 
előadást, hisz nem kis össze
gek bevétele és kiadása forog 
kockán.

Ferpász József

Minek a személyes megjelenés?
Gyermekek jogi képviselő

jének szólt a Tatabányai Vá
rosi Tanács V. B. igazgatási 
osztály népességnyilvántartó 
csoportjának idézése. A láírás
sa l kellett igazolni az átvételt, 
am i azzal járt, hogy a postás
nak  m inden érdekelt lakásba 
be kellett csöngetnie.

A levélben az állt, hogy a 
jogi képviselő decem ber 18-án 
8—15,30 óra között jelenjen 
m eg a  népességnyilvántartó 
csoportnál és a személyigazol
ványát is hozza magával.

Én is elm entem  a  meg
adott időben. Az előtérben jó  
néhányan összejöttünk, s  k í
váncsian vártuk  m iért Í6 hi
va ttak  bennünket. M int kide
rült, a  csoport ny ilván tartásá
ból hiányzott egy ada t; hol 
születtek gyermekeink. Ezért 
kellett berendelni a szülőket!

Megvallom, kicsit bosszan
kodva jö ttem ' ki, m ert a  be
idézettek többségének egy 
adat bem ondása m ia tt (a sze
mélyigazolványban nem  ellen

őriztek) meg kellett szakítani 
m unkáját. Véleményem sze
r in t sokkal egyszerűbb lett 
volna egy e célra stencilezett 
kérdőívet szétküldeni, am it ki
töltés u tán  m indenki vissza- 
küld a  m egadott címre.

> M anapság oly sokat em le
getett tém a a munkafegyelem, 
a  m unkaidő jobb kihasználá
sa. Becsüljük meg jobban egy
m ás idejét; ne kelljen  ilyen 
és ehhez hasonló okok m iatt 
m egszakítani m unkaidőnket!

M. B.-né.
Tatabánya

Hol késik a Télapó?
Örömmel olvastuk a Dolgo

zók L apja decem ber 7-i szá
mában, hogy több helyen ta r 
tottak Télapó-ünnepséget.

A Tatabányai Szénbányák 
építészeti üzeme is m eglepe
téssel szolgált, ők ugyanis 
megfeledkeztek a csomagról. 
Pedig i t t  is hagyom ánnyá vált 
m ár a csomagosztás. Vannak 
vállalatok, ahol még műsorral 
is kedveskedtek a gyerm ekek
nek.

Ha m ár a m űsorról leszok
tak  az építészeti üzemben, va
jon mi az oka, hogv a csomag
ról m egfeledkeztek? Nem va
lószínű, hogy pont ennél az 
üzemnél nincs pénzügyi keret 
az effajta  ajándékozásra.

Gy. J.-né 
Tarján

Könnyebben
mozook

A ta ta i Hűtőtechnika Ktsz 
dolgozója voltam, m ielőtt 
m indkét lábam  am pul; iák.

A ktsz dolgozói nem  feled
keztek meg rólam, 6zobai ké
zikocsit készítettek nekem. 
Szeretném  m  gköszönni vala
mennyi dolgozó segítségét, á l
dozatkész m unkáját. Nagyon 
jó érezni, tám ogatásukat. A 
nekem készített kocsival meg
könnyítik közlekedésemet és 
örömet szereztek azzal, hogy 
önállóban tudok mozogni.

A ktsz m inden tagjának 
k«»»lemes karácsonyi ünnepe
ket és eredményes, m unkasi
kereket hozó új esztendőt k í
vánok.

Nagy József 
nyugdíjas

4 környék megelégedésére
ő sz  óta m űködik a Bacsó 

Béla úton az új postafelvevő 
hely a környékbeliek megelé
gedésére. Nagy segítség, hogy 
nem  kell bem enni a városba, 
autóbuszra várni és azért kü 
lön fizetni.

adást végeznek, mi, városla
kók is szétnézhetünk, hogy 
lakásépítés, közművesítés,- szo
ciális intézmények, úttörőház 
építése stb. terén  m ennyivel 
ju to ttunk  előbbre.

Nem illik-e m indezt meg-

A ku ltú rá ltan  berendezett
kis posta dolgozói m indig fi
gyelmesen fogadják ügyfelei
ket, az érdeklődőknek kész
séggel adnak felvilágosítást.

Mikor a vállalatok, intéz
m ények vezetői év végi szám

köszönni azoknak, akik egész 
éven át, nem kevés gonddal 
küzdve, gyarapították váro
sunkat?

Huszti Levente.
Tata IL, Gczzlenyefasor

Válaszolnak az illetékesek
utasítás szerintAz igazgatói 

já rtak  el.

Vörös Lászlóné, tatabányai 
levélírónk az irán t érdeklő
dött, hogy jogosak-e a ta tab á
nyai Ingatlankezelő V állalat 
kikötései a  sötétítő függönyök 
cseréjével kapcsolatban. Le
vélírónk közel tíz éve lakik 
jelenlegi lakásában, s mivel a  
sötétítő függönyök m ár rossz 
állapotban voltak, elhatározta, 
hogy kicseréli azokat. Szándé
ká t bejelentette a  vállalatnál, 
o tt közölték vele, hogy a  cse
ré t nem  bonyolíthatja önm a
ga, először a  vállalat illetéke
se kimegy, s eldönti, jogos-e 
a csere vagy sem. H a igen, 
akkor m egtérítik a  függöny- 
és a varratás árának  felét, de 
a régi függönyt le  kell adni.
— Mi lesz a leadott függö
nyökkel? K idobják a kuká
ba vagy felhasználják még?
— kérdezi levélírónk.

Tájékoztatást kértünk  a vál
lalattól, mi is a  szabályos e l
já rás ebben az esetben.

Az építésügyi és városfej
lesztési m iniszter 28/1971. 
(XI. 30.) ÉVM. szám ú rende
leté intézkedik a  lakásberen
dezések felújításával és cseré
jével kapcsolatos költségek
ről. A rendelet biztosítja an 
nak  lehetőségét, hogy a  la 
kásberendezések cseréjét a  
bérbeadó helyett — a  felek 
m egállapodása alap ján  — a  
bérlő végezze el. A vállalat — 
a beszerzési á r  50 százaléká
nak  térítése m ellett — m in
den esetben m unkadíja t fizet 
a bérlőnek a rendeletben meg
állapíto tt módon.

A lakásberendezések, fel- 
szerelési tárgyak jogos cseré-;

jé t m indig azok tényleges á l
lapota határozza meg. A cse
rével kapcsolátos bejelentési 
kötelezettség a  bérlőt terheli, 
a szükségesség m egállapítása 
azonban felülvizsgálatot igé
nyel.

A vállalat 8/1972. sz. igaz
gatói u tasítása szabályozza a 
kezelésében lévő bérlem é
nyekben végzett javítások, 
korszerűsítések, felújítási 
m unkák során lecserélt la 
kásberendezések, felszerelések 
további ny ilván tartásának  
rendjét. A lakók részére en
gedélyezett m unkáknál a  te rü 
letileg illetékes házkezelőség 
technikusa jogosult a  lecse
ré lt berendezéseket, felszere
lési tárgyakat a bérlőktől á t
venni, illetve azok rak tárba 
szállításáról gondoskodni.

A bérbeadó a lakást kom
fortfokozatának megfelelő la 
kásberendezésekkel együtt a 
lakásbérleti szerződésben meg
jelölt időpontban, rendeltetés- 
szerű használatra alkalm as á l
lapotban le ltá r szerint köteles 
átadni a  bérlőnek. A bérbeadó 
le ltá r szerint, használható 'ál
lapotban, tisztán köteles á tad 
n i a lakást a bérlőnek. Ugyan
ez vonatkozik a bérlőre a  jog
viszony megszűnésekor.

A tájékoztatás nem  té r  ki 
levélírónk fenti kérdésére: 
m it csinál nak a leadott, rossz 
függönyökkel?

M ert valóban igazgatói u ta
sítás rögzíti m i az eljárás, de 
ha a  technikus jogosnak ta lá l
ja  a cserét, vagyis hogy a  régi 
függöny használhatatlan, vajon 
m it kiesd azzal a vállalat? 
(A ®erk_)


