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A Minisztertanács tárgyalta 

H turistákat pártolv 
a turizmus fejlesztéséért 

Űj szerződéstípust vezetett szerződést 
be jogintézményeink sorába pailnerek 
az 1977-ben módosított Pol- turistának 
gári Törvénykönyv 36. feje- irodáknál 

kötött külföldi szobákat az utazók. A rende-
udják. Tehát a let általában szabályozza a 
a hazai utazási fizetóvendég-ellátás szerve-
ken reklamálnia, zéaét, és részletesen kitér a 

zcte. A neve: utazási szer- A rendelet kimondja, hogy a használati díjra. Ezt a szál-
ződés. Erről tárgyalt, s ho- szabályoktól az utas hátrá- lúgokat szervező vállalat 
zott határozatot a Minisz- nyára soha nem szabad el- kapja, majd a szállásadónak 
tertanács legutóbbi ülése. " 

Egyedülálló volt 
1 Nem jogászi 

térni. Arfennyiben a szerző- átutalja, 
dés bármely oknál fogva Mikor 
(például megbetegedés miatt) 
az utazás közben szűnik 

• meg, az utazási iroda köte-
okoskodus, i e s a z u tas érdekében meg. 

hanem a körülmények hoz- t e n n i a s z ükséges intézkedé-
tak létre ezt a szerzodesfaj- s e k e t - n y e n intézkedés vál-
l á t Idegenforgalmunk rend- h a t szükségessé például ak-
k vül gyorsan fejlődik. Az k o r , h a a t u r i s t a ü t k ö z b e n 
utazást irodák és Idegenfor- megbetegszik, 
galmi vállalatok évente több 
mint 300 ezer magyar állam-
P0j.eár külföldi utazását 
szervezik, 700 ezer külföldi 
vendéget fogadnak, és az 
országon belül több mint 1 
ml i l ló magyar állampolgárt 

Fizetővanríég-
oh át ám 

mondható fel a 
szálláshely? Két esetben: va-
laki nem fizeti meg a szál-
lásdijat, vagy ha a szálláshe-
lyen kirívó magatartást ta-
núsít, a berendezést rongál-
ja. Az első esetben a szállá-
sokat kezelő vállalat mond-
hat fel, a második esetben a 
szállásadónak is joga van 
közvetlenül felmondani. 

Előfordult a fizetővendég-
ellátás szervezetében, hogy 
egyes lakók az ideiglenesen 
bérelt lakásokat a szerződés 
lejárta után nem akarták el-Gyakorlatllag a turizmust 

visznek el kirándulásokra, érinti a fizctővendég-látást fagyni . A rendelet most rö-
tanulmányutakra. Az utazá- szabályozó kqrmányrendelet V l d é s formaságoktól mentes 
sokkal kapcsolatos szolgálta- is, amelyet szintén a leg- eljárást ír elő az önkényes 
tásekat mind ez Ideig az utóbbi minisztertanácsi ülés fennmaradókkal szemben, s 
utazási irodák által kialakult fogadott el. Ez a szolgáltató- e 7 Z e l biztosítja a szállásadók 
feltételek szerint rendezték, si intézmény az idegenforgal- erdekeit. jogaü.^Vegü^ a Mi 

pontos m i főszezonban a szükséges Nem lenne egészen 
az a kifejezés, hogy garan- szálláshelyeknek majdnem 
tálták. Még ha nem is ta- felé- adja. A Magyarország-

nisztertanács felhatalmazta a 

belkereskedelmi minisztert, 

hogy szabályozza a fizető-

Cs i r ib i r i 
Nahát ! — mondja a cso- gyermekünnepségeken). De 

port vezetője, néhányan egymás között, a meglepően 
máris emelik a kezüket, demokratikus légkörű (mind-
megvan a történet. Mór csak egyiküknek van már véle-
el kell játszani. Némán, szót- ménye a közös munkáról , és 
lanul. Hiszen ez a játék lé- el is mondják, vitatkoznak, 
nyege. Ehhez az egyetlen „érzik" a dolgukat, és azt, 
szóhoz kitalált történeteiket hogy a véleményükre szük-
úgy kell előadni, hogy klzá- ség is van) foglalkozásokon 
rólag e megadott szót mond- a leginkább felszabadultak, 
hatják ki hangosan. Most a ki-ki elemében van, képes-
„nahát" a történetek csatta- ségeinek és szerzett tudásá-
nója, máskor — más. nak a max imumát nyújtja. 

* Érdemes megnézni őket. 

Hogy kik játsszák ezt a A k i „kimaradt" közülük, 
furcsa játékot? 8—13 éves' az is. igényesebben beszél, 
fiúk-lányok, a „csiribirik", zavartalanabbul nyilatkozik 
vagyis: a szegedi Bartók mű- meg bármilyen „közösség 
velődési központ gyermek- előtt, könnyebben „illeszke-
színiátszó csoportjának tag- d ' k " változó környezetéhez, 
iai. És nekik ez már egyálta- szívesebben tanul irodalmat-
ián nem furcsa. Egyféie já- nyelvtant, érzékenyebb, fo-
ték a sok között, amit öröm- gékonyabb a művészetekre, 
mel, nagy odaadással, jó- Akik 1 maradtak (mert meg-
kedvűen csinálnak. A kívül- értőbbek voltak a szüleik, a 
ál ló is hamar fölfedezheti, tanáraik biztatták és nem 
miért. A mozgás, a fantázia, tiltották), azoknak megvan 
a játékkedv kibontásának az esélyük — nekünk meg a 
szabadsága majdnem teljes, reményünk: ki tűnő amatőr 
A vezérszóhoz kitalált törté- színjá^zócsoportot ulkothat-
neteiket mímes mozgással nak. Felkészülten tehetnek a 
adják elő — a pantomim műkedvelő művészeti moz-
alapjalra-elemeire szükségük galom céljaiért, 
van, hiszen előadásalkon ál- Addig is: jó játékot, Csiri 

áféleta postaraliiék 
bűnperében 

Pénteken hirdetett ítéletet A 38 éves, büntetlen elő-
a Fővárosi Bíróság a buda- életű budapesti illetőségű 
pesti, Ferenc körúti posta- Fandella Gyulát háromévi és 
rablók bűncselekmény-soro- hathónapi szabadságvesztés-
zatában részt vevő 11 vád- re, a 36 éves büntetlen elő-
lott ügyében. 

Az elsőrendű vádlottat, a 
27 éves J an Stratllek cseh-
szlovák gépkocsivezetőt bűn-
zövetségben elkövetett rab-

életű Pandella Gyulánét egy-
évi szabadságvesztésre ítél-
ték. A 28 éves vásárósnamé-
nyi Berki Gizellát visszaeső-

K f n y e ^ e d £ f k é r d S r a É r k e Z Ő t u r i s t á k s z á m á r a ' vendég-ellátás díjait, és to-

kot, az utazási irodák önma- d e 4 belső utazások sorún vábbi részterületeit. A ren-

guk alkotta szabályok akar- is használják a magánlnké- delet a kihirdetése napján 

ve-akaratlanul ls túlságosan soriban felajánlott vendég- lép hatályba. 
egyoldalúak voltak. Emiatt 
bőven teremtek panaszok, 
megígért szolgáltatások ma-
radtak el úgy, hogy az uta-
sok nem kaptak kárpótlást. 
Miu tán a külföldi utaknál 
több utazási iroda ls szer-
ződik egymással egy-egy 
turné, turistaút lebonyolítá-
sára, panaszok esetén az 
egyik iroda a másikra hárí-
totta a felelősséget, és végül 
az utas hoppon maradt. 

üt utezéel 
rendelet 

Készben ezek az okok, de 
főleg az a követelmény, hogy 
a turistáknak korszerű és 
magas színvonalú ellátást 
kell biztosítani, késztette a 
Polgári Törvénykönyv meg-
alkotóit, hogy megteremtsék 
Magyarországon az utazási 
szerződések Intézményét. En-
nek megfelelően a Miniszter-
tanács legutóbbi ülése ren-
deletét alkotott az utazási 
szerződésekről. Ha egyetlen 
mondattal próbál juk jelle-
mezni ezt a rendeletet, amely 
197o. március 1-én lép ha-
tályba, azt kell mondanunk: 
a turistákat pártolja. Érde-
mes majd elolvasni a Ma-
gyar Közlönyben megjelent 
sorokat. Érdemes megismer-
kedni a rendelettel, ha nem 
máskor, akkor az utazás 
előtt. Egyébként is az uta-
zási irodák előírt kötelessé-
ge, hogy felhívják az utazási 
szerződések megkötésekor az 
utasok figyelmét eme ú j ren-
delet szabályaira. 

A szerződés egyik legfon-
tosabb előírása, hogy miként 
kell megállapítani a díjakat. 
Előfordul ugyanis, hogy a 
lekötött külföldi utak ára 
emelkedik, ha például lénye-
gtsen változnak a szállodák, 
a szórakoztató programok 
árai. Ilyenkor számítani le-
het arra, hogy egyes utasok 
a ragyobb költség miatt nem 
akarnak utazni. Az ú j ren-
delet biztosítja az . utasok 
számára az úgynevezett el-
állási jogot. Ez annyit jelent, 
hogy a tervezett utazás meg-
kezdése előtt — meghatáro-
zott időben — az utasok 
költségtérítés nélkül léphet-
nek vissza. Felbontható a 
szerződés akkor is, ha az elő-
zetpsen közölt program meg-
változik. Az utazási irodák 
kötelesek a szerződésben 
meghatározott szolgáltatáso-
kat — szállás, étkezés, ide-
genvezetés, szórakozás, kul-
turális program stb. — tel-
jesíteni, ha az utas a kikötött 
részvételi díjat megfizette. 
Akkor is felelnek a szolgál-
tatásokért, ha ezeket a velük 

talában nincsenek díszletek, 
eszközök, vagv csak minimá-
lis. jelzett, stilizált kellékek-
kel dolgoznak. Ha többsze-
replős történetet találtak ki, 
szabadon választhatnak part-
nereket. 

Akármennyi az ilyen mó-
don kitalált és eljátszott 
sztori — nem fordult tfiég 
elő, hogy egymáshoz hason-
lítottak volna. A Játék fan-
tázia- és mozgásfejlesztő ha-
tása jól mérhető. 

* 
Előadásaik — írtam, pedig 

ezúttal nem egészen jó ez a 
szó. Az i f jú színjátszók há-
rom éve vannak együtt, de 
vezetőjük, Kómár Irén (ma-
gyar—történelem szakos ta-
nár a Szirmai iskolában), ma 
is szívesebben nevezi játék-
körnek a csoportot. Az indu-
láskor nem több, nem ke-
vesebb volt a cél: alkalmat 
adni a gyerekeknek arra. 
hogy érdekes irodalmi vagy 
nyelvtani játékok révén be-
szédtechnikai és mozgás-
készségüket fejleszthessék. 
Legalább fél évig szó sem 

birik. 
Sulyok Erzsébet 

Egyetemi, 
főiskolai KISZ-
vezetdk aktíva-

éftskezlete 
Huszár István, az MSZMP 

Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnök-
helyettese pénteken, tegnap 
előadást és konzultációt tar-
tott az egyetemi, főiskolai 
KISZ-vezetők gazdaságpoliti-
kai aktíváján, Budapesten, a 
Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetem ú j elméleti 
'ömbjében. 

Az aktívaértekezleten 

amelyet Nagy Sándor, a 

K ISZ Központi Bizottságá-

nak titkára nyitott meg — 

a Minisztertanács elnökhe-

lyettese Időszerű gazdaságpo-

'il ikai feladatokról, a kül-

gazdasági poljtika és terme-

lési szerkezet fejlesztésének 

Irányelveiről, valamint az 

1978. évi népgazdasági terv 

főbb céljairól adott tájékoz-

tatást a mintegy 300 ifjúsági 

vezetőnek, majd válaszolt a 

résztvevők kérdéseire. 

'.ás, jelentős kárt okozó lo- é s bűnpártolás miatt egyévi 
pás lőfegyverrel való visz- ^ kéthónapi szabadságvesz-
szaélés és hivatalos személy fe»re. a 22 éves büntetett 
elleni erőszak miatt a bíróság előéletű budapesti Tallósi 
15 évi szabadságvesztésre Ignácot háromévi szabadság-
ítélte. A büntetés letöltése vesztésre, a 23 éves bünte-
után Stratileket kiutasítják fett előéletű budapesti Szóles 
a Magyar Népköztársaság Sándort háromévi szabadaag-
területéről. Bebizonyosodott, vesztésre, a 21 éves büntetett 
hogy már hazájában ls több élöeietű budapesti Fodor 
bűncselekményt követett el, Gyulát kétévi és hathónapi 
személye rendkívül veszó- szabadságvesztésre ítélték, 
lyes a társadalomra — álla- A 23 éves, büntetett elő-
pitotta meg a bíróság indok- életű budapesti Misik Tamás 
lása. A Margit-híd budai büntetése bűnpártolás miatt 
hídfőjénél kiszemelt ABC- négyévi ós hathónapi sza-
áruhaz napi bevételével a tadsagvesztés, a 23 eves 
postára igyekvő alkalmazott büntetlen előéletű budapesti 
kezéből 157 000 forintot tar- Gyómrei íren büntetése or-
talmazó táskát, tépett ki, gazdaság miatt nyolchónapi 
majd elmenekült a lopott szabadságvesztés. Valameny-
személygépkocslval. Nem r,yi vádlott haszonszerzés 
sokkal később ugyanezt tet- érdekében követte el tettét, 
te a Lenin körúton, a Röp- 3'-ért a bíróság őket külön-
oentyű utcai bisztró dolgo. Pöző mértékű vagyonelkob-
zójávai. Ekkor már segítő- ítélte. Kifogásolható 
társa ls akadt, az ugyancsak életvitelük indokolta, hogy 
mindenre elszánt, 28 éves, ~ Stratileket kivéve — 

büntetett előéletű Berki Kál- X ^ ^ e k t ő ^ f f i 
inán személyében. alkalmazzanak. A bíróság 

Együtt hajtották végre a egyúttal kötelezte Stratileket 
Ferenc körúti postarablást arra, hogy térítse meg a Cse-
is. Berkit a bíróság 11 évi inege Kereskedelmi Válla-
szabadságvesztésre ítélte. Ná- latnuk okozott 157 000 fonn-
ia súlyosbító körülményként tos kárt. Stratileket és Ber-
évtékelték, hogy 1973-ban lo- kit együttesen kötelezték a 
pás miatt szabadságvesztésre Belvárosi Vendéglátó Válla-
ítélték, de a büntetés végre- latnak okozott 30 ezer 800 
hajtását rossz egészségi ál- forintos kár megtérítésére, 
lapota miatt felfüggesztették, továbbá a Budapesti Posta-
Már a próbaidő alatt vissza- igazgatóság részére 130 ezer 
csőként rablás és más bűn- 300 forintnyi kárérték meg-
cselekmények miatt ötévi fizetésére, 
szabadságvesztéssel sújtották, A vádlottak és védőik eny-
de ugyancsak humánus meg- hálósért fellebbezést jelen-
fontolásból szabadlábra he- tettek be. Az ügyész felleb-
lvezték, hogy gyógykezeltes- hezést jelentett be a Berki 

\ volt semmifé 1 e szereplésről 
fellépés-célú munkáról . A 

se magát. 

A két fővádlott mellett to-
vábbi kilenc, többnyire bün-
tetett előéletű, s munkake-
rülő életmódot folytató ma-
gyar ál lampolgárt ítéltek sza-
badságvesztésre : valameny-
nyien a rabolt pénzből való 
részesedés fejében különbö-
ző módon segítették Strati-
leket és Berkit az elrejtőzés-
ben. 

Ká lmán ügyében kihirdetett 
ítélet súlyosbításáért. 

gyerekek boldogan, szabadon 
játszották az életkori sajá-
tosságok figyelembevételével 
kiválasztott, saját ötleteikkel 
formált meséket, zenésített 
verseket, tápéi mondókákra 
kitalált mozgásokat. Mindig 
igényes, a művészethez köze-
lítő, de elsősorban a játék 
élvezetét nyúj tó összeállítá-
sokat. Lassan, fokozatosan 
és természetesen ezek ala-
kultak műsorokká. Ma már 
vannak „repertoárdarabjaik": 
gyermeknapi — tavaszi, meg 
téli összeállítás, mostanában 
a Lázár Ervin Dömdö-döm-
jéből készült forgatókönyvet 
tűzdelték meg saját szavaik-
kal-Ötleteikkel, a közösen el-
fogadott variációt előadják 
a március eleji városi Sereg-
szemlén. 

Vagyis: a Játéktól az elő-
adás felé tartanak, 3 év alatt 
megszerzett jártasságuk-ké-
pességeik a lapján máris elő-
adhatnának gyermekdarabo-
kat, mesejátékokat. 

* 
Csakhogy — szerencsére — 

nem sietnek. Még mindig 
rendszeresek a beszéd- és 
mozgástechnikai gyakorlatok 
a kéthetenkénti foglalkozáso-
kon. A kör tagjai lassan ki-
nőnek a gyerekkorból, a 
képzeletfejlesztő játékok ha-
tására fejlett az improvizá-
ciós készségük; még mindig 
szívesebben fogadják a kö-
tetlenebb. saját egvéni va-
riációikkal megtűzdelhető 
összeállításokat, mint a szer-
kesztett, kötött szövegű mű-
sorokat. Megtisztelőnek érzik, 
ha föllépnek valahol (leg-
többször iskolákban, városi 

Köszönetnyilvánítás 
A hozzátartozók és a Tatabányai Szénbányák dolgozói 

köszönetet mondanak mindazoknak, akik a tragikus bánya-
szerencsétlenséget követően együttérzésüket, részvétüket 
kifejezték. (MTI) 

Idegenforgalmi 
kiállítás 

A hazai utazási, kirándu- épületek, barlangok és más 
lási lehetőségekről nyílt ki- látványosságok szerepelnek 
állítás pénteken, tegnap az a fotókon. Emellett az év so-
Országos Idegenforgalmi Ta- rán megrendezésre kerülő 
nács rendezésében a Nép- különböző, a turizmus érde-
ajzi Múzeumban. A bemu- keit szolgáló programokról is 

látón több mint 400 fotó, tájékoztatást kaphatnak az 
színes kép demonstrálja érdeklődők. Az utazási iro-
nzokat a tájakat, üdülőcent- dák kirendeltségein helyben 
rumokat, amelyeket a nagy- jelentkezni is lehet az e tá-
icf.zönség még kevéssé is- jakra kalauzoló utazásokra, 
mer. Kü l ön vitrinekben pe- vagy a programokon való 
Jig az egyes tájakra jellem- reszvételre. 
tő népművészeti tárgyakat A kiáll ítás március 5-ig 
állították ki. tekinthető meg; naponta dél-

A tizenkét bemutatott táj- előtt 10 órától délután 6 óra-
ugység közül a Nyírség. a , , látogatókat Buda 
Tiszántúl és más vidékek l g v a r j a a . o g a , ' , , 
Idegenforgalmi értékel, pesten, a Kossuth Lajos tér 
gye gyüdülőhelyek, érdekes 12. szám alatt. 

A SZOT Társadalombiztosítási 

Főigazgatóságának felhívása 

A munkát vállaló 
rokkantsági 

nyugdíjasokhoz 
Számos esetben előfordult, A bejelentésnek a szemé, 

hogy a rokkantsági nyugdi- lyl adatok (név, a születés 
jas rendszeresen dolgozott, éve, hónapja, napja, helye, 
ezért nyugdíját beszüntették, anyja leánykori neve, lakcí-
és a jogalap nélkül felvett me) mellett tartalmaznia kell 
nyugdíj visszafizetésére köte- a nyugdíjmegállapító határo-
lezték. A rendelkezések sze- zat számát, továbbá a jelen-
rint ugyanis meg kell szün- legl munkál tató pontos nevét, 
tetni a rokkantsági, illetőleg címét, valamint azt% hogy 
baleseti rokkantsági nyugdi- mely naptól, milyen munka-
ját annak, aki rendszeresen körben és milyen keresettel 
dolgozik, és keresete négy dolgozik, 
hónap óta lényegesen nem Nem kell bejelentést ten 
kevesebb annál a keresetnél, n i e annak a rokkantsági, 11-
amelyet a megrokkanás előtti ietőleg baleseti rokkantsági 
munkakörében rokkantság nyugdíjasnak, aki az öregségi 
nélkül elérhetne. A SZOT nyugdíjra jogosító korhatárt 
Tursadalombiztositasi Foigaz- m á r betöltötte, vagy két éven 
gatosága ezzel kapcsolatban a b e l ü l betölti, továbbá, akinek 
következőkre hívja fel a mun- a nyugdíja (a házastársi pót-
kaviszonyban, vagy szövetke- l é k > c s a i á d i p ó t l é k é s a l a k _ 
zeti tagsági viszonyban álló bérhozzájárulás nélkül) az 
rokkantsagi es baleseti rolt- 1 9 7 8 évben a havi 1400 fo-
kantsági nyugdíjban részesü- r l n t o t n e m haladja meg, va-
lók figyelmet. lamint annak, aki négy ho-

Ha nyugdíjasként legalább nap óta rendszeresen dolgo-
négv hónap óta teljes mun- zik ugyan, de munkaszerző-
kaidőben, egyfolytában m u n . dése alapján a naptári év fo-
kát végeznek, és az ezalatt lyamán keresete nem halad-
elért keresetük megközelíti, ja tú l a 9000 forintot, 
eléri, vagy meghaladja a Mentesek a bejelentési kö-
nyugdíj alapját képező átlag- telezettség alól azok is akik 
keresetet, kötelesek ezt nyolc a munkakörükre megállapí-
napon belül bejelenteni a la- tott törvényes munkaidőnél 
kóhelyük szerint illetékes rövidebb munkaidőben, vagy 
társadalombiztosítási Igazga- megszakításokkal dolgoznak, 
tóságnak, illetőleg kirendelt- Végül azok, akiknek a rok_ 
ségnek, a MÁV-nyugdíjasok ^ u w l g A ' á o

ü l e t Ő l e g . . , b a l e s e " 
pedig a M Á V nyugdíjhivatal- W f f i V K 
nak. szftve folyósítják. (MTI) 
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