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A fürdőzés veszélyeiről
A Dolgozók L apja június 25-i számában 

arró l írtam , hogy ne dobáljunk balesetve
szélyes tárgyakat a  szabadtéri fürdőhelyek 
vizébe. Ezúttal a  fürdőzés veszélyeiről sze
retnék írni, tanácsot adni azoknak, akik vir
tuskodásból, meggondolatlanságból követik 
el tettüket.

Nincs olyan esztendő, hogy ne értesülnénk 
azok szomorú eseteiről, akik figyelmen kívül 
hagyják a  tiltó táblákat.

Akik fürödni szeretnének, — hisz ez a 
nyár természetes velejárója —, elsősorban az 
a rra  alkalm as kijelölt fürdőhelyeket látogas
sák, ahol mentőszolgálatot szerveztek, úszó
m esterek állnak rendelkezésére azoknak, 
akik  nem tudnak úszni és így csökken a  
balesetveszély.

Másodszor, sa já t érdekükben, m ielőtt 
vízbe mennek, szükséges, hogy felsőtestüket 
fokozatosan lezuhanyozzák, ezáltal elkerül
hető az érrendszerek hirtelen „görcsös” ösz-

szehúzódása, ami legtöbb esetben szívműkö
dési elégtelenséget, de halált is okozhat. 
K erüljük a mélyvízű, elhagyott kavicsbányák 
vizeinek látogatását, am elynek hőmérsékle
te egy m éteren alul m ár jóval hidegebb a 
felszín hőmérsékleténél, s ez sok esetben tra 
gédiához vezet. Akik nem tudnak úszni, ne 
kísérletezzenek m indjárt a  mély vízben való 
fürdéssel. .

Ne engedjünk kiskorú gyermekeket ism eret
len vizű tavakban fürödni.

Nagyon célravezetőnek és hasznosnak ta 
lálnám, ha az illetékes szervek megfelelő 
feliratú táblákkal tájékoztatnák az érdeklő
dőket, hogy hol alkalm as a  víz fürdésre, és 
hol tilos, illetve veszélyes.

Elég sok ilyen táblára lenne szükség, de 
megéri, m ert sohasem tudhatjuk, hány fia
ta l életét m entjük meg a tragédiától.

Huszti Levente.
Tata

A gyógyításon kívül
A szanatórium  betegeinek 

ápolása — a  kórházakétól el
térően — hosszú ideig tart. 
Hogy ez a  hosszú idő minél 
hasznosabban és kellemeseb
ben teljen, a  gyógyítás mel
lett gondoskodnak a  bete
gek művelődéséről, szórako
zásáról is. Mintegy ötezer 
kötetes, napilapokkal, hetila
pokkal és folyóiratokkal fel
szerelt könyvtár, olvasóterem 
áll a  betegek rendelkezésére. 
Időnként a  nagy ebédlőben 
fiim et vetítenek, hétfői na
pokon pedig gyakran „élő” 
műsorok vannak. I t t  já r t az 
egyik szovjet tánczenekar, el
látogattak a Népház előadói 
és júniusban kétszer szere
pelt itt  az oroszlányi citera- 
zenekar, Kolossai István ve
zetésével. Ez a hattagú zene
kar többek között arró l ne

vezetes, hogy vezetőjük a  dí
szes kivitelű citerákat sa ját 
maga készíti el fenyő- és kő
risfából. A zenekar tagjai 
mind az Alföldről kerültek  
Oroszlányba és m űsorukat is 
elsősorban az alföldi népdal
kincsből m erítik.

A hétfői m űsorok szereplői 
mind tiszteletdíj nélkül jön
nek el hozzánk, igazi a ján 
dékm űsort adnak. Ezúton i6 
köszönet lelkes, önzetlen fá
radozásukért, am ellyel fel
üdülést nyújtanak a  betegek
nek!

Sokat köszönhetnek a be
tegek a  megyei szakszerve
zeti könyvtárnak is, m ely a 
felm erülő anyagi kiadások — 
útiköltség stb. — fedezésében 
segített.

A további tervek szerint 
m eghívják Kovács Katit,

m ajd egy sárközi népi költő, 
Petróczky István verseit m u
ta tják  be és Rákóczi-emlék- 
ünnepélyt rendeznek. Az 
utóbbiakhoz a  betegek köré
ből műkedvelő előadókat is 
toboroz a  kultúrfelelős, hogy 
aktivizálásukkal is színeseb
bekké, elevenebbekké válja
nak a hétfő esti szórakoztató 
műsorok.

Em ellett ism eretterjesztő 
előadásokon is részt vesznek, 
m int am ilyen például a leg
utóbbi Semmelweis ünnepség 
volt. Ezek a  kellemes szín
foltok teszik változatossá azt 
a különben hosszú időt, am it 
a szanatórium ban kell a  be
tegeknek eltölteniök. Köszö
net értük.

Dobó László,
a  tatabányai tüdőgyógyintézet 

betege

Vidám
gyermek arcok
Igazi nyári vasárnap v o lt 

A hőm érséklet kora délelőtt 
megközelítette a 30 C-fokot. 
Látogatóba indultam  Siófok
ra, az Oroszlányi Szénbányák 
Vállalat gyermeküdülőjébe. 
Az üdülő a Balaton „főváro
sának” egyik legszebb részén, 
a Batthyány utcában kapott 
h e ly e t A földszintes kőépü
letet és a faházakat tágas ud
var öleli á t

K it tetszik keresni ? — 
szegezte nekem a kérdést kel
lő komolysággal az ügyeletes 
pajtás, am int átléptem  a ka
put. (Később megtudtam, Bí
ró Mónika teljesített „szolgá
lato t”).

Az udvar első része méh
kashoz hasonlított. Kezdődött 
az egyes csoportoknak a napi 
program, ö tvenhét általános 
iskolai leánytanuló tölt itt a 
vakációból két hetet. Négy 
pedagógus gondoskodik sok
rétű, színes elfoglaltságukról.

A gyerekektől szerettem 
volna hallani, hogy érzik m a
gukat az üdülőben. Ezért 
szétnéztem a szabadon foglal
kozók között. Takács Andrea 
Mórról érkezett. Először nya
ra l a  vállalati üdülőben, s 
láthatóan jól érzi m ag á t A 
h in ta m ellett Csányi Edina 
és Tóth Zsuzsa lengőtekézik. 
Az előbbi egy lendítéssel ki
lenc fá t ütött. A jelenlevő 
nagyapa elismerően b ó lin t. . .  
Osgyán Kataljn a hűsben ü l
dögélve figyeli játékban el
m erült társait. Balogh Enikő 
és Csönge Ilona jó  úszók, ne
kik kedvenc elfoglaltságuk a 
fürdés. Felügyelettel a folyó- 
ig is elmerészkednek és a 
csendes pihenőtől sem idegen
kednek, tudom meg tőlük. A 
m atinéról érkezők a „Botrány 
az O perában” c. film et lá t
ták, s nagyon tetszett nekik.

A kiadós ebéd után — 
am ely csirkepaprikás és fi
nom sütemény volt — a gyer
meksereg a Balaton 25 C-fo- 
kos vize felé vette az irányt. 
Volt öröm, üdvrivalgás! A 
hangulatról m egállapítható, 
hogy a tanulók jól érzik m a
gukat a vállalat siófoki gyer
meküdülőjében és vidám éle
tü k  van.

B ükki József
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a Vértesben
A nyári hőségben is vonzók 

a  Vértes hűvös völgyei. Ál
landósult a tu rista  vándorfo
lyam at, diákok, kisebb-na- 
gyobb csoportok cserélődnek 
megszakítás nélkül egy-egy 
gócponton.

Nem m indenkinek célja a 
vízparti kirándulás. Egy-egy 
forrás, sajátságos sziklakép
ződmény, vagy m agaslat ilyen
kor is vonzza az erdőszerető
ket. A sportszerűen vagy 
spontán kiránduló sok-sok tu 
ristának köszönhetők a nagy
szerűen kiépített pihenőhe
lyek. A lom bsátrak a la tt elhe
lyezett asztalok, padok, a 
szalonnasütők és főzési alkal
matosságok, a higiénikus for
ráskifolyók biztosítják a tu 
rizmus „kom fortját”.

Csak elismeréssel lehet 
szólni a tatabányai term é
szetbarátok gondoskodásáról, 
amellyel a pihenőhelyeket 
kiképezték és karbantartják . 
Bizonyára ez is nagyban hoz
zájárul, hogy a Vértes turisz
tikai hatósugara nemcsak 
a környező városokra, hanem 
fővárosunkra, sőt a még távo
labb fekvő városokra is k i
téri ed.

Kecskeméti turistapárral 
beszélgettem, akik elmondták 
hogy a turizmus nem öncélú 
sport. A term észetjárás élm é
nyén kívül mintegy védnök
séget is vállalnak az erdők 
fölött. A turisták  nemcsak k i
rándulók. Ha valami rend
ellenességet látnak. jelentik 
az erdészetnek. Tehát a sport 
m ellett vagyonőri tevékeny
séget is végeznek.
• Lehet, hogy az erdőnek van 

fegve’mező ereie, vagy a tu- 
riszt'ka kedvelői egvben pe
dáns emberek is. T.eanagvnl' ,~ 
örömömre. nem láttam  eldo
bott hulladékot.

f á i  József Jenő 
Oroszlány

Hasznos útmutatást kaptunk
A Komárom megyei mező- 

gazdasági üzemek és falusi 
KISZ-alapszervezetek titkárai 
továbbképző tanfolyamon vet
tek részt Esztergom-Búbánat- 
völgyben június 21-től 26-ig.

A szép környezet m ár meg
érkezésünkkor kellemes ha
tást gyakorolt ránk. Akik 
itt  hetvenen összejöttünk, 
várakozással tekin tettünk az 
egyhetes program elé.

Az elkövetkező napok bi
zonyították, hogy nem csa
lódtunk; a tábor vezetősége 
gazdag, színes, fiatalokhoz 
illő napirendet állított össze.

A kötött foglalkozások első
sorban a KISZ IX. kongresz- 
szusának határozatairól, va
lam int az azokat feldolgozó 
módszerekről adtak tájékoz
tatást. M indannyian átéreztük 
a kongresszus jelszavát, amely 
az MSZMP XI. kongresszu
sának program jára épül. 
Erőinket nem kím élve kell 
végrehajtanunk. A mezőgaz
dasági és a term előüzemek
re, ahol dolgozunk, nagy fel
adatok hárulnak az elkövet
kező tervidőszakban, hogy 
felépítsük a fejlett szocialis
ta  társadalm at. Indításnak

igen hasznosak voltak az i t 
teni színvonalas előadások, 
foglalkozások, am elyeket az 
alapszervezetünkben fogunk 
kam atoztatni.

A titkár elvtársak és a m a
gam nevében köszönetemet 
fejezem ki a  tábor vezetősé
gének a színvonalas progra
mokért. Köszönetét mondunk 
a  term előüzemeink vezetősé
gének is, hogy hozzájárultak 
továbbképzésünkhöz, a  nagy 
nyári m unkák közepette is.

Gruber Csaba 
K ISZ-titkár,

Szomód

Társadalombiztosítási
tanácsadó

F. A. mogyorósbányai olva
sónk nyugdíjával kapcso
latban két kérdésre vár vá
laszt. Első kérdése az, hogy 
m iért nem  veszik nyugdíj
alapként figyelembe az 1976. 
évben kifizetett nyereségré
szesedését, am ely 1975. évre 
vonatkozott, am ikor abból 
nyugdíjjárulékot is levontak. 
Második kérdésében a rra  kér 
tájékoztatást, hogy az 1950- 
ben kapott Munka Érdem 
érem arany fokozata k itün te
tés alapján já r-e  valamilyen 
nyugdíjkiegészítés ?

Első kérdésére azt vála
szoljuk, hogy 1973-tól kezdő
dően a  nyereségrészesedést 
nem úgy szám ítják be a  
nyugdíjalapba, hogy m egál
lapítják, melyik évi m unkája 
után fizették és annak  az 
évnek a  béreihez szám ítják 
hozzá. Az új szabályozás sze
r in t az a döntő, hogy a  ré 
szesedést melyik évben fizet
ték ki. Űj szabály az is, ha 
valaki év közben megy nyug
díjba, nem lehet beszám íta
ni a  töredékévben kifizetett 
részesedést. Ezzel szemben 
figyelembe vesszük az irány
adó időszak a la tt kifizetett 
olyan részesedéseket, am e
lyek a korábbi évekre vo
natkoztak. így tehát lényegé
ben a részesedések eltolódá
sáról van szó és a nyugdíjas 
nem kerül hátrányos hely
zetbe. E szabályozásnak az 
az indoka, hogy a  korábbi 
gyakorlat szerint sok esetben 
kellett a  nyugdíjakat utólag 
(a következő évben) módo
sítani, de azt el kell m on
danunk, hogy sok nyugdíjas 
elm ulasztotta benyújtani a 
kérelm et az utólag kifizetett 
részesedés beszámítása irán t 
és em iatt hátrány t szenve
dett.

Olvasónk azonban joggal 
vetheti fel, hogy mégis há t
rány érte az 1975-ben kapott 
részesedés figyelmen kívül 
hagyásával. M egnyugtatjuk, 
hogy a  jogszabály m egalkotá
sakor erre is gondoltak. Ilyen 
esetben ugyanis külön szá
m ítják ki a  bérátlagot és kü 
lön csökkentett osztószámmal 
a részesedés havi átlagát. 
Saját nyugdíjazását alapul 
véve, példával világosítjuk 
meg a fenti szám ítási m ódot: 
1975. augusztus hó végével 
m ent nyugdíjba, így az 
irányadó béridőszak 1970. ja 
nuár 1-től 1974. decem ber 
31-ig és 1975. január 1- au 
gusztus hó végéig terjedt, a z  
1975. évben nyolc hónap a la tt 
kapott béreket, ju ta lm akat 
stb. m indenképpen figyelem
be kell venni, a részesedést 
nem. A megelőző öt évből ki
választott három legjobb nap
tári évben viszont beszámít
ják a  béreket, ju ta lm akat és 
a nyereségrészesedéseket is. 
Az osztószámot itt egyszerű
sítve hónapokban ad juk meg, 
így a három naptári év osz
tószáma 36 hónap. A része
sedéseket ezzel a  36 hónappal 
kell osztani, így adódik a ré-

A megyeszékhelyre busz- 
szal utazó környékbeliek so
kat zúgolódnak a hónap ele
jén bevezetett változások 
miatt. M iért kell most a tá 
volsági, illetve a helyközi já 
ratokkal érkezőknek Újváros 
szélén leszállniuk, és ú jra  je 
gyet váltaniuk, vagy gyalogo
san megtenni az u ta t Ú jvá
ros központjába — a me
gyei tanácshoz, a Centrum 
Áruházba, OTP-be stb? Mi
é rt nem terveznek körforgal
mat, amelyben a tatai já ra t 
érintené az em lített intézmé
nyeket. s a Győri út, megyei 
tanács. Komáromi út vonalán 
érkezne a végállomásra, s 
közben letenné a leszállni 
szándékozókat — m éltatlan
kodik H. L. ta tai levélírónk.

K. L. vértesszőlősi olva
sónk egyenesen így teszi fel a  
kérdést: M iért drágult meg az 
autóbusz-viteldíj Vértessző
lős és Tatabánya között? Azt 

I írja : eddig a megyei tanácsig 
válto ttuk  bérleteinké 76 fo
rintért, hozzá 1-es bérletet, 
hogy m unkahelyünkig eljus
sunk. A sima viteldíj Szőlős
től most is 2 forint, de csak a 
központi végállomásig. Aki 
fel akar jutni a megyei taná
csig, annak ez ez ú t m ár 4 
forintjába kerül. Most is meg 
ke”, venni a 76 forintos bér-

A félmegoldás okozott zavart
letet, meg az 1-es bérletet, 
mely viszont m ár a központi 
végállomástól érvényes, így a 
végállomástól a megyéig dup
la  bérletünk van. Az a véle
ményem, hogy ez nem becsü
letes, kérem  ennek kivizsgá
lását sokak érdekében.

★
Olvasónk okoskodása kissé 

erőltetett, aijra azonban m in
denképpen figyelmeztet, hogy 
a változtatás okai és összefüg
gései nem eléggé ismertek. Az 
utasoknak nincs tiszta képe a 
megváltozott közlekedési 
rendről, ezért a 18. sz. Volán 
személyforgalmi és kereske
delmi osztálya vezetőjétől, 
Kovács Ferenctől kapott tá 
jékoztatás segítségével vála
szolunk olvasóink bíráló kér
déseire.

Június 1-i lapunkban már 
megírtuk, hogy a m ájus 30- 
án életbe lépett országos au- 
tóbuszmenetrend-yáltozáshoz 
igazodva Tatabányán is új 
forgalmi rendet vezettek be. 
Köztudott az is, hogy a me
netrendváltozás nap jára el 
kellett volna készülni a pá
lyaudvarnak, az Ú jvárost Ö- 
várossal összekötő útnak, a

dózsakerti bekötőútnak. a 
Tóth-Bucsoki útnak, és a  köz
lekedést segítő egyéb létesít
ményeknek.

A Volán V állalat a városi 
szervek e közös döntésének 
megfelelően készü.t fel a he- 

. lyi és a megyét érintő hely
közi jára tok  m enetrendjére 
és annak  megjelentetésére. S 
bár a fenti létesítmények nem 
készültek el az ígért határidő
re, az or szagos m enetrende
ket m ár nem  lehetett módosí
tani. Ezért kényszerült ideig
lenesen a távolsági és helykö
zi jára tok  fogadására a régi 
végállomáson. Július 6-án át
adják az új autóbuszállomást, 
akkor a jelenlegi kényszer- 
helyzet megszűn:.;. z vele az 
átm eneti megoldás okozta za
varok is. Olvasóink kívánsá
ga azonban nem érvényesül
het az új forgalmi rendben. A 
körforgalmi elgondolás azzal 
nem  egyeztethető össze. A 
Tata—Tatabánya közötti i  k i
lom étert meghaladó távolság- 
csökkenést természetesen fi
gyelembe veszi a vállalat és a 
viteld íjat az eddigi 5,40 fo
rin tró l 4,50-re mérsékli. Vér
tesszőlős viszonylatában vál

tozatlan m arad az 1,80 forin
tos tarifa, mivel a kis távol
ságon belül lehetséges ked
vezményt a szakasz utasai 
m ár eddig is élvezték.

Július 6-tól — ra'.nt az or
szág többi városában — T ata
bányán is az autóbuszállomá
sig közlekednek a helyközi 
járatok, ahonnan maxim um  
tél óra a latt a város bárm ely 
pontját el lehet érni, válto
zatlan kettőforintos viteldí
jért.

Autóbuszállomás hiányá
ban eddig Tatabánya 4-5 
pontjára érkeztek, illetve 
ennyi helyről indultak a tá 
volsági és helyközi járatok. 
Ennek az állapotnak vet vé
get a Tatabánya közlekedésé
ben korszerű lépést jelentő 
pályaudvarra koncentrált for
galmi rend.

Az autóbuszállomás város
széli elhelyezését pillanatnyi
lag sokan vitatják, nem  ta rt
ják  szerencsésnek, tervezői 
azonban távlatokban gondol
kodtak, a  város bővítését és 
az úthálózat fejlesztését fi
gyelembe véve így láttak  le
hetőséget a közlekedés továb
bi korszerűsítésére.

szesedések egyhavi átlaga. A 
béreket viszont a  36 Hónap
pal és 1975. évből még nyolc 
hónappal, összesen tehát 44 
hónappal kell osztani, amiből 
kitűnik, hogy a részesedése
ket havi átlagát a  töredékév 
osztószáma nem rontotta le. 
Ezt a  szám ítást a gyakorlat
ban elektronikus gépek vég
zik és nem hónapokkal, ha
nem naptári napokkal vég
zik a  kiszámítást, am ely mó
don teljesem pontos ered
mény jelentkezik. Megemlít
jük  még* hogy egymagában a  
nyugdíjjárulék levonása nem 
teszi lehetővé, hogy valamely 
ju tta tást beszámítsák a  nyug
díjalapba, ugyanis a bérátlag 
szám ításának külön szabályai 
vannak, am i a  példából is k i
tűnt.

A második kérdésére tá jé
koztatjuk, hogy a M unka Ér
dem érem kitüntetés alapján 
nem já r  magasabb nyugdíj. 
Nem azért, m ert 1950-ben 
kapta, hanem  azért, m ert a  
kitüntetés nem szerepel azok 
között a kitüntetések között, 
am elyek alapján m eghatáro
zott nyugdíjkiegészítés jár. 
Ügy hisszük, félreértés tör
tént, am ikor arról tájékoztat
ták, hogy ha egy éven belül 
kapta volna, já rna  valam i
lyen kiegészítés. Csak arról 
lehetett szó, hogy ha a  ki
tüntetést most kapta volna, 
akkor a vele járó ju talm at 
be lehetett volna a nyugdíj
alapba számítani.

Látszólagos sérelem okoz 
gondot és késztet néhány ol
vasónkat levélírásra, akkor, 
am ikor a gyermekgondozási 
segélyt kéri vissza a folyósí
tó  szerv azoktól, akik e se
gély a la tt ism ételten szül
tek. Kötelesek-e visszafizetni 
ezt a segélyt, — kérdezik —■, 
ami legjobb tudom ásuk sze
rin t a  gyermek hároméves 
koráig illeti meg őket?

Válaszunk nem lehet más, 
m in t a vonatkozó rendelke
zés: nem illeti meg a  gyer
mekgondozási segély azt, aki 
táppénzben, terhességi-gyer
mekágyi segélyben részesül, 
vagy kereső foglalkozást foly
tat. Ebből kiindulva úgy 
adódhat, — és ez jellemző 
azoknál, akik a gyermekgon
dozási segélyt a Nyugdíjfolyó
sító Igazgatóságtól kapják, 
nem pedig a  munkahelyükön, 
— hogy egy újabb szülés mi
a tt fennállhat a jogosultság 
járó terhességi gyermekágyi 
segélyre, de időközben kifi
zették a  gyermekgondozási 
segélyt a korábban született 
gyermek után is. Minthogy a 
m unkabérrel azonos összegű 
szülési segély általában m a
gasabb a gyermekgondozási 
segélynél, a szülő nők az elő
nyösebbhez ragaszkodnék, te 
há t a terhességi segélyhez. 
Köztudott, hogy a szülési sza
badság a szülés előtti 28 nap
ból, illetőleg a szülést követő 
112 napból áll. E rre a  m un
kabérrel azonos szülési se
gélyt folyósítják. Ha Idő
közben postára adták a gyer
mekgondozási segélyt is, te r
mészetesen- visszakövetelik a 
szülési szabadság kezdete u tá
ni időtől.

Talán az alábbi példa vilá
gosabbá teszi a fentieket: Va
laki június 26-án kezdi meg 
a szülési szabadságát és jú li
us 23-án szül. Június 26-tól 
tehát jogosult a terhességi 
segélyre. Ha. erre az ellátásra 
az igényét csak a  szülést kö
vetően, nevezetesen július vé
gén jelenti be a Társadalom-- 
biztosítási Igazgatósághoz, 
minden bizonnyal m ár július 
végéig is kifizették szám ára a 
korábban született gyermeke 
után a  gyermekgondozási se
gélyt. Holott ez csak június
25-ig illette volna meg. Mivel 
a két segélynem ’kifizetését 
nem egy helyről intézik, a 
szülési segélyt számfejtő 
szerv értesítést küld a gyer
mekgondozási segélyt postára 
adó intézm énynek a  se
gély beszüntetését kérve, il
letőleg az esetleg túlfolyósí
to tt segély visszatérítése cél
jából. Ha a  terhességi se
gélyt számfejtő szervnek biz
tos tudomása van a túlfolyó
sított gyermekgondozási se
gélyről, azt beszámítja a 
terhességi segélybe.


