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„Teljesítsék 
kötelességüket!”
Zsúfoltságig m egtelt az 

oroszlányi városi tanács ta 
nácsterm e csütörtök délután. 
Sorköteles jelöltek és hozzá
tartozóik jöttek el, hogy ta 
lálkozzanak a Néphadsereg 
megyei, az MHSZ és a  városi 
pártbizottság képviselőivel.

A m egjelenteket Richter 
Kátm ánné, az MHSZ városi 
előadója, a találkozó levezető 
elnöke köszöntötte, m ajd Sü
veges János, a  tartalékos tiszti 
k lu b  titkára m ondott ünnepi 
beszédet. Részletesen m éltatta 
a szövetség 30 éves tevékeny
ségét. Rám utatott arra, 
hogy az MHSZ két legfonto
sabb „partnere” a honvédelmi 
előkészítő m unkában a KISZ 
és az úttörőszervezet.

Ezután Giczy Gyula, az 
MSZMP városi titkára  szólt az 
évfordulóról. Célunk, hogy a 
fiatalok körében m agszerettes
sük a mozgalmat — hangsú
lyozta.

A program  m ásodik részé
ben Hegedűs Lajos, a váro
si MHSZ titkára  szólt a be
vonulás előtt állókhoz. K i
em elte: az 1977. júliusában
m egjelent honvédelmi törvény 
— az általános oktatásról — 
kötelező érvényű m inden had
köteles számára, am it nagy 
részben a  szövetségnek kell 
m egvalósítania. Felhívta a fi
gyelmet arra , hogy aki nem 
végezte el az általános isko
la  nyolc osztályát bevonulása 
előtt, az esti tagozaton foly
tassa tanulm ányait, m ert csak 
így kapcsolódhat be a szak- 
tanfolyam ok m unkájába (gép
kocsivezető, könnyűbúvár, rá 
diós). Teljesítse m aradéktala
nul m indenki kötelességét! Ezt 
e lvárja  a bevonulóktól szo
cialista társadalm unk — fe 
jezte be beszámolóját a titkár.

B ükki József

Kezdődik 
a tavaszi 

nasytakarítás
Kifüggesztésre kerü lt az a 

felhívás, amply a  tavaszi nagy - 
takarításra hívja fel T atabá
nya lakosainak figyelmét. Ez 
részletesen tartalm azza, hogy 
m elyik utcában és téren a hó
napnak m elyik nap ján  kerül 
sor a szemét elszállítására. A 
lakosoktól csali az t kérik, hogy 
a  közhelyeken, padláson, p in 
cében és a lakóházi kertekben 
összegyűlt szem etet a  m eg
adott időpontig vigyék a  sze
m étgyűjtő helyre. Ügy érzem 
ezt a m unkát illik a leg
messzebbmenőkig tám ogat
nunk, hisz ilyenkor megsza
badulhatunk sok haszontalan 
dologtól.

Ez alkalom m al szeretném 
m egem líteni azt is, hogy a 
városgazdálkodási üzem na 
hagyja ki a takarításból a  
tömbök és az üzletek mögötti 
félreeső helyeket se. Pld. a 
K ilián körtéri ÁBC m ellett 
épü lt garázsok környéke a 
sok szeméttől és a hulladék
tól ízléstelenné és egészség
telenné teszi a környéket. Ké
rem , ha lehet, ellenőrizzék a 
töm bök mögötti pihenőhelye
ken a padok m eglétét és álla
potát. Mátrai Gyula

Tatabánya

A dátum a
Dátum és minőség címmel 

február 11-i lapunkban Boros 
Ferencné tatabányai olvasónk 
azt kérdezte, hogyan lehetett 
savanyú az 1-i dátum m al el
látott, m ásnap vásárolt túró, s 
m iért nem fogadták el rek la
m ációját a tejüzemben, bár 
elism erték, hogy a túró sava
nyú, kesernyés.

Jakabos László, a ta tabá
nyai tejüzem vezetője elm ond
ta, hogy a term ékeiken fel
tün te te tt dátum  nem  a készí
tés időpontját, hanem a szava
tosság lejártát jelöli. A le jára
ta  után két nappal, am ikor a 
panaszos fel akarta  használni 
a túrót, az szinte törvénysze
rűen lehetett savanyú, h i
szen a tejterm ékek rendkívül 
kényesek. Ezért szól olyan rö
vid időre a garanciájuk.

Ha figyelmesebben megnéz
tü k  a  túró  fényvédő, fólia- 
»••rkát, vagy a joghurt és a 
Ifcfföl tetejét, nemcsak a meg
bízhatóságát olvashatjuk le

R e n d e z é sr e  vái*...
yatán  a Deák Ferenc utca nak a parkban, illetve park 

18 e sz. házban lakom, Ez hiányában — a  szemétdombon, 
töm bház 18 családnak n yú jt Az épület átadása óta eltelt

Mikor viszik el?

otthont. Mivel kizárólag fiata
lok laknak az épületben, n a 
gyon sok az ötévesnél kisebb 
gyermek, akik, ha az időjárás 
megengedi, a ház előtt játsza-

három évben volt néhány csa
tornadugulás, ennek következ
tében a pince megtelt szenny
vízzel. Ezt rendbe tették  és a 
végén garanciális javításban a

külső vakolatot is m egjavítot
ták.

A tereprendezés azonban el
akadt a  földhordásnál. Ide
hoztak a ház elé m integy 50 
teherautó földet, de elteríteni 
m ár elfelejtették. Közben 1978- 
ból 1978. lett, a kupacok meg
kötöttek, benőtte őket a gaz, 
a szél pedig telehordta sze
m éttel.

A m últ év  őszén a csator
n a  megjavítása, a pince k ita 
karítása után jócskán össze
gyűlt a ház előtt a szemét. Eh
hez jö tt még a  garanciális ja 
vításból a máltai-törmelék is.

Mivel szem etünket a kukás 
kocsi viszi el, a  takarítás és a 
javítás során keletkezett hul
ladékot nem tud ták  elszállí
tani, m egkértük a lakófenntar
tó  szövetkezetnél az ügyinté
zőnket, hogy intézze el a  köz- 
tisztasági hivatalnál a  szemét 
szállítását. Ez a  m últ ősszel 
történt, de a szemétdomb még 
most is itt díszeleg.

V árjuk a tavaszt, a gyere
kek szeretnének játszani, de 
nincs hol.

Nagy László 
Tata

Lányoknak,
asszonyoknak

A nőolvasók figyelmét fel
hívom a Lányok, Asszonyok 
1978. márciusi számára. A 
nemzetközi nőnap alkalm ából 
cikkben köszönti a  lap olvasó
it.

Húszesztendős a Szovjet Ba
ráti Társaságok Szövetsége. 
Az évforduló kapcsán Zinaida 
Kruglova, a szövetségi elnökr 
ségének elnöke ad tájékozta
tót a szövetség m unkájáról. Az 
olvasó betekintést nyerhet a n 
nak a széles körű tevékenysé
get kifejtő apparátusnak a 
m unkájába, amely a világ 115 
baráti társaságával ta rt fenn 
kapcsolatot.

A terv szerint m ár az idén 
októberben üzembe helyezik a 
Vinyica—Albertirsa közötti
nagyfeszültségű távvezetéket. 
Az „Energiahíd a Kárpátokon  
á t” című írás szerzője a táv
vezeték vonalán helikopterrel 
végigrepülve az építkezésről 
szerzett tapasztalatait közli.

A szovjet és a magyar nép 
barátságáról* testvériségéről 
tanúskodik az az antológia, 
amely nem régiben jelent meg 
a  Moszkovszkij Rabocsij és a 
Kossuth Könyvkiadó gondozá
sában. A Rukopozsatyije — 
Kézfogás című kötet szerzői 
közül Rab Zsuzsa, Gondos 
Ernő, Garai Gábor a  moszkvai, 
Leonyid Martinon, Irina Ra- 
dunszkaja  pedig a budapesti 
emlékeikről vallanak.

Aki véri ad 
-  életet ment!

Ezt a jelszót szerte a vilá
gon ismerik, m egértik és csat
lakoznak hozzá az emberek. 
Így van ez nálunk is, ahol 
évről évre emelkedik a té rí
tésmentes véradóink száma, s 
ezzel együtt a levett vérm eny- 
nyiség is. Véradóink tudják, 
hogy a vér nem gyári gyógy
szer és azt csak a hum ánus 
em berek hozzájárulásával le
het a gyógyítás szám ára bizto
sítani.

Ezt bizonyítja Nagyigmán- 
don a február 27-i véradáson 
megjelent 193 fő is. Ez a szám 
némileg kevesebb az előző év
hez viszonyítva, de az influen
zajárvány ellenére sikeresnek 
nevezhető.

Ahhoz, hogy ilyen eredm é
nyeket érjen el községünk, a 
köszönet első szava a véradó
kat illeti. Azokat, az áldozat
ra  kész em bereket, akik hívó 
szavunkra m indig jelentkez
nek.

Köszönet illeti mindazokat, 
akik a  véradás szervezésében, 
mozgósításban részt vettek. 
Külön kiemelném az I. U. K.- 
pajtások lelkes tevékenységét 
is.

Elism erésünket fejezzük ki 
az IKR, Űj Élet, — és Jókai 
Mg. Tsz. gazdasági vezető
jének, akik rendszeresen anya

gilag is hozzájárulnak a véradó
ünnepély megrendezéséhez, 
ahol kifejezésre ju t a donorok 
megbecsülése. Ezen ünnepély 
alkalm ával nyújtotta á t a ki
tüntetéseket dr. Czelecz Zsu
zsanna, a Megyei Vérellátó 
orvosa. 1 arany, 11 ezüst, 16 
db bronz fokozat került kiosz
tásra. Ivosevics Ilijáné, a  já 
rási Vöröskereszt szervező 
titkára  pedig a szervező vö
röskeresztes ak tívákat ju ta l
m azta meg a véradómozgalom 
több éves tám ogatásáért. Az 
ünnepély meghittségét, sikerét 
emeli az a  tény is, hogy a he
lyi párt-, tanács- és gazdasági 
egységek ‘ képviselőinek köszö
neté is' kifejezésre ju t a  vér
adók felé. Tudjuk, hogy a kö
szönő szavak m ellett a legna
gyobb elismerés a m egm entet
tek, az életben m aradottak há
lá ja  lesz.

Csáky Istvánná  
vöröskeresztes csúcstitkár, 

Nagyigmánd

T a r s a c I a l o i i i b i z l o s í t á & I

l a m í c s a c l ó

F. J. olvasónk, visszatérve 
az 1977. október 22-i szá
m unkban megjelent tájékozta
tásra, két kérdést intézett hoz
zánk:

Be számítható-e a nyugdíj
ra jogosító szolgálati időbe a 
felsőfokú tanulm ányok ideje 
akkor is, ha a nyugdíjigény
lő nem  fejezte  be a felsőfo
kú tanulmányait?

A  korábbi, 1975. július 1. 
előtti jogszabályok is lehetővé 
te tték a m egszakított tanul
m ányi idő figyelembevételét?

A két kérdés megválaszolá
sa előtt hangsúlyozottan ki
em eljük, hogy a felsőfokú ok
ta tási intézmény nappali ta 
gozatán eltöltött tanulm ányi 
időt csak rokkantsági nyug
díj m egállapítása esetén lehe
te tt és lehet ma is a szol
gálati időbe beszámítani, az 
öregségi nyugdíjaknál ez 
nem vehető figyelembe.

Az alábbiakban részletesen 
elmondjuk, mi a különbség a 
két jogszabály rendelkezései 
között. Az első kérdésre, te 
hát a jelenlegi szabályozásról 
a következőket közöljük:

A felsőfokú oktatási intéz
mény nappali tagozatán foly
tato tt tanulm ányok címén a 
tanulm ányi időszak (tanulm á
nyi év, tanulm ányi félév) kez
detét m agában foglaló hónap 
első napjától a végét m agá
ban foglaló hónap utolsó nap
jáig eltelt idő számít szolgá
lati időnek. Mivel a jogszabá
lyi rendelkezés nem azt a kife
jezést használja, hogy ilyen idő 
csak a tanulm ányok befejezé
se esetén számít szolgálati 
időnek, a tanulm ányok meg
szakítása esetén, az érvényes 
féléveket figyelembe lehet 
venni.

A jogszabály ennek az idő
nek a beszámításához sem m i
féle egyéb feltételt nem ír 
elő. Ha tehát valaki az elő
írt négyéves tanulm ányi idő
vel szemben csak két és fél 
év tanulm ányi idővel rendel
kezik, m ert tanulm ányait v a 
lamilyen oknál fogva abba
hagyta, ez a két és fél év a 
rokkantsági nyugdíjnál figye
lembe vehető. Az első félév 
kezdetét a beiratkozás hónap
jának első napjától a követ
kező év január hó 31-ig szá
m ítják, a m ásodik félév — 
beiratkozás esetén — pedig 
február 1-től augusztus 31-ig 
tart.

Ha például valaki 1965. 
szeptemberében iratkozott be

felsőfokú oktatási intézmény
be és 1963. február 1-től m ár 
nem folytatja tanulm ányait, 
akkor a rokkantsági nyugdíj
nál az 1965. szeptember 1-től 
1968. jan u ár 31-ig terjedő nap
tá ri időt szolgálati időként be
számítják. Kivéve, ha valakit 
a felsőfokú intézmény kötelé
kéből elbocsátottak, vagy fe
gyelmi határozattal kizártak. 
Akkor a tanulm ányok ideje az 
elbocsátás dátum át, illetőleg 
a fegyelmi határozat jogerőre 
emelkedését megelőző napig 
szám ítható be.

A második kérdésre adott 
válaszunkból ki fog tűnni, 
hogy mi a különbség a koráb
bi és az új szabályozás között. 
Abban nincs különbség az 
1959. január 1. és az 1975. 
június 30. közötti szabályozás 
között, hogy a rokkantsági 
nyugdíjaknál a felsőfokú ok
tatási intézményekben foly
tato tt , tanulm ányok címén a 
ténylegesen lehallgatott fél
éveket természetesen legfel
jebb a képesítés megszerzésé
hez szükséges időt — szolgá
lati időként figyelembe kellett 
venni. Az akkori nyugdíjren
delkezések azonban a szolgá
lati időként történő beszám í
tást csak akkor tették lehető
vé, ha a dolgozó a tanu lm á
nyok befejezését, vagy meg
szakítását követően hat hóna
pon belül betegségi biztosítás
sal járó  munkaviszonyba lé
pett,. vagy nem hivatásos m i
nőségben fegyveres szolgálat
ra  vonult be. Olvasónk 1971- 
> :n  m ent nyugdíjba, ezért ná
la  csak az utóbb em lített két 
feltétel valamelyikének iga
zolása esetén volt mód a 
megszakított felsőfokú tanul
mányi idők beszámítására.

Megjegyezzük, hogy ha ol
vasónk az akkori szabályok 
feltételeivel rendelkezett, ré 
szére rokkantsági nyugdíjat 
állapítottak meg és csak azért 
nem kérte a felsőfokú tanul
mányok idejének beszám ítá
sát, m ert azt hitte, hogy a 
megszakított tanulm ányok 
ideje semmiképpen sem szá
m ít be a szolgálati időbe, a 
feltételek igazolása< esetén 
még most is kérheti nyugellá
tásának módosítását. Hátrány 
annyiban éri. hogyha most 
utólag be is szám ítják tanu l
mányi idejét, a m agasabb ösz- 
szegű nyugellátást csak a ké
relem benyújtásától számított 
6 hónapra visszamenőleg fog
ják m egállapítani neki.

Áranylakodalom
Megható családi esemény napos idő is őket ünnepelte, 

volt Dadon vasárnap. Szabó nem úgy m int ötven évvel eze- 
Mihály és felesége Veréb An- lőtt, am ikor kemény hidegben 
na az 1929. február 27-én kö- ta rto tták  az esküvőt. Az idős 
tö tt házasságuk fél évszázados házaspár jó egészségnek ör- 
évfordutóját ünnepelték. ö t  vend, kívánjuk, hogy m égso- 
gyermekük, nyolc unokájuk és káig éljen szeretteik körében, 
számos hozzátartozójuk kö
szöntötte őket. Estig ta rto tt a Varga Vincéné
vidám  hangulat. A gyönyörű Szend

szavatosság lejártát jelzi
róla, hanem az eredetét is, 
válaszképpen a „fogyasztható: 
—” valam int az „üzemjel: —” 
feliratra.

A tisztán kivehető, TB 03 04 
jelzés tehát azt közli a vevő
vel, hogy a term ék a  ta tab á
nyai tejüzem ből kerü lt ki és 
harm adik hó 4-én já r  le a 
szavatossága. S még egy u ta
sításnak szánt szöveg olvasha
tó ra jta : tárolás 5—10 °C kö
zött. M inderre nemcsak az e l
adóknak, hanem a vevőknek 
is következetesen oda kell fi
gyelniük.

A tatabányai tejüzemből 
hatféle term ék (tej, kakaó, 
ízesített joghurt, tejföl, túró, 
vaj) kerül ezer egységbe, hat
százhetven boltba és különbö
ző közületekhez, intézm ények
hez.

Meggyőző .tehát a m agyará
zat: ha nem megfelelő minősé
gű áru t bocsátana ki az üzem, 
egész biztos* nem csak egy-két 
csomag túróra érkezne rek la
máció.

Bármilyen jogos minőségi 
problém a adódik egy árucik
kel, mindig az árusító bolt 
vezetője (nem a gyár) köteles 
azt tisztázni, az áru t kicserél
ni, vagy a vevőt kártalanítani. 
Ez érvényes az élelm iszerek
re, így a tejterm ékekre is.

M ár a legjobb szándék m el
lett is előfordulhat, hogy ösz- 
szekeveredik a frissen érke
zett áru a régebbivel, hogy a 
hűtőpultok feltöltésekor rá 
kerül a friss áru az előző 
szállítmányból m egm aradt né
hány darabra, s m ire a régeb
biek is a vevő kezébe kerü l
nek, egyáltalán nem biztos, 
hogy azok kiállják a kötelező 
minőségi próbát.

A te jipar és a kereskedelem 
között fennálló szerződés ér
telmében az üzem a minőség- 
hibás á ru t visszaveszi, vagy a 
boltot a veszteség alól egyéb 
módon mentesíti, hogy minden 
jogos vásárlói reklamációnak a 
kereskedelem tegyen eleget.

Ezüst 200 Ft-os

Új emlékpénz
Folytatom a lapban  az em - rászművész tervezte. A hát- 

lékpánzek bem utatását. A Ma- lapon a sím a perem en belül a 
gyár Nemzeti Bank 1977. év M agyar Nemzeti Múzeum fel
végén kezdte el a Magyar íra t és római számokkal 

1802—1977. évszám olvasható. 
A köríraton belül a Rakarna- 
zon talált, a X. századból szár
mazó mellkorong alapján k é
szült sólyomábrázolás látható. 
A sólyom csőrében életfaág, 
karm ai között ká t vízdmadár. 
A hátlapot Tóth Sándor szob
rászművész tervezte.

Vámosi László 
a Magyar Érem gyűjtök 

Egyesületének tagja 
Tata

Az emlékpénz előlapja

Nemzeti Múzeum alapításának 
175. évfordulója alkalm ából k i
bocsátott 200 forintos ezüst 
omlékpénz forgalomba hozását.

Az esmléikpáruz 37 mm átm é
rőjű. Az érem előlapján a 
múzeum épületének lépcsőé, 
oszlopos főbejáratának jellem 
ző -részlete látható, az egyik 
oldalszárnnyal. Az előlapot 
Csüosaantmihá 1 yi Róbert szob- . és hátlapja

Emlékezetes
délután

Az elm últ hét szom batján 
— kissé megkésve — öregek 
nap já t rendeztünk községünk
ben. Az előző években novem
ber, decem ber táján tarto ttuk  
meg. A késedelem oka: szeret
tünk volna a régi párthelyissg- 
böl egy nyugdíjas klubot ki
alakítani, és a klubavatót 
együtt tartani az öregek nap
jával. Sajnos ez februárra 
sem 'sikerült, d e ’a klub lé tre 
hozásáról nem m ondtunk le.,

A HNF elnöke és körzeti o r
vosunk köszöntötte a szép - 
szám ban megjelent idős em
bereket. A legidősebb férfinak 
és nőnek ajándékkal kedves
kedtünk. Az uzsonna elfo
gyasztása után a helyi Vörös- 
kereszt tagjai és községünk né
pi zenekara segített a hangulat 
megterem tésében. Sokat be
szélgettünk, énekeltünk és úgy 
érezzük, sikerült egy em léke
zetes délutánt szerezni a falu 
öregjeinek. Távozáskor m ind
egyik azzal búcsiizott: kö
szönjük, nagyon jól éreztük 
m agunkat. A m ár hagyomá
nyos öregek napi ünnepséget 
igyekszünk úgy megrendezni, 
a következő években is, hogy 
mindenki szívesein emlékezzen 
vissza rá.

Tóth Károlyné 
Tárkány


