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Társadalombiztosítási
tanácsadó

teh ergép k ocsi, se vagon Mint egy családi ünnep
Újabban gyakran bajban 

vagyunk, gyárunk két mellék
termékének, a savgyantának 
és az olajos derítőföldnek az 
elszállításával. Ezek a mellék
termékek olcsó tüzelőanyagai 
a téglagyáraknak, és mészége
tőknek. Ezek az üzemek na
gyon várják, de sbkszor saj
nos hiába.

Beosztásomnál fogva már 
12 éve foglalkozom a sav
gyanta elszállíttatásával. Előbb 
nagyobb mennyiségben ment 
Süttőre, és Esztergomtáborba.

Eddig az ÉPFU végezte a 
szállítást, igen pontosan és jól. 
Az utóbbi időben azonban hiá-

Sikerrel
sze rep e ltek

Művelődési otthonunk szlo
vák népi együttese egyhetes 
körutat tett. amelynek során 
Komárom-, Pest-, Bács-Kis- 
kun megye szlovák lakta köz
ségeiben szerepelt nagy siker
rel.

Körutazásuk befejeztével 
Budapesten, a MOM székház
ban szerepeltek, ahol a Ma
gyarországi Szlovákok De
mokratikus Szövetsége 20 éves 
fennállását ünnepelte. Az 
együttes énekkara, tánckara és 
szólistái szerepeltek a műsor
ban. A táncegyüttes kirobbanó 
sikert aratott „cséphadarós” 
című szlovák tánc-koreográfiá
jával- amelyből a televízió va
sárnapi híradója is mutatott 
be részleteket.

Ocskay Simon igazgató 
Puskin művelődési otthon 

Tatabánya

A tatabányai IV. számú ál
talános iskola magyar és föld
rajz szakköre ellátogatott Du- 
naalmásra, hogy közelebbről 
megismerkedjen Csokonai és 
Lilla emlékeivel.

Ferenczy Miklós doktor bá
csi fogadott bennünket, aki 
orvosi munkája mellett a Cso
konai és Lilla emlékek követ
kezetes kutatója. Sok-sok ada
tot és tárgyi emléket fedezett 
fel és gyűjtött össze. Képek
ből, kéziratokból, s egyéb em
lékekből Csokonai szobát ren
dezett be a kultúrházban.

A dunaalmási úttörők virá
gokkal ültették körül Csokonai 
fehér márvány szobrát a té
ren. s nagy szeretettel gondoz
zák. Lilla sírját is megnéz
tük. Nagyon érdekes volt a 
szomorú emlékű szerelem szép 
története.

A földrajz szakkörösök a 
Duna kereskedelmi, gazdasági 
hatását, a nagy árvizek törté
netét, a közös gazdaságok je
lenlegi szőlőtermelését és bor- 
gazdálkodását ismerhették 
meg.

Köszönjük a doktor bácsi 
színes előadását, amivel lakó
helyünk szeretetére, irodalmi

Sztár
A banai Kinizsi Termelőszö

vetkezet egy Sztár televízió 
készüléket ajándékozott isko
lánknak, amit ünnepélyes ke
retek között vettünk át a 
nyolcadik osztályban. A ter
melőszövetkezet vezetői és 
tagjai nevében Gulyás Sándor 
elvtárs adta át a készüléket, 
amit iskolánk igazgatója, Sza
bó Vince vett át. Az ünnepsé
gen minden osztályt 4—5 ta
nuló képviselte.

Nagyon szépen köszönjük a 
termelőszövetkezet vezetőinek 
és tagjainak, hogy örömet 
szereztek nekünk, s megköny- 
nyítik a tanulásunkat ezzel a 
televízióval.

Krajcár Edit
úttörő-riporter

ba kérünk tehergépkocsit, nem 
kapunk, pedig most már ke
vesebbet kell szállíttatnunk 
velük, mint korábban. Mind
össze heti három fuvarról van 
szó Almásfüzitőről Esztergom
ba. A többi vevőnek ugyanis 
már van saját tehergépkocsi
ja. Ez az említett mennyiség 
elenyésző a ml szállítási prog
ramunkban, de a felhasználó
nál fontos lenne. Ahhoz, hogy 
a Komárom megyei Ipari Mel
léktermék Feldolgozó Vállalat 
esztergomtábori üzeme zavar
talanul dolgozhasson, szüksége 
van rá.

Nekünk különösen előnyös 
az ÉPFU-val szállíttatni, mert 
az almásfüzitői kirendeltség
gel könnyű fenntartani a kap
csolatot.

Nem jobb a helyzetünk a 
vagonos szállítás tekintetében 
sem. Már hónapok óta nem 
kapjuk meg sem kellő időben, 
sem kellő mennyiségben az 
igényelt vagonokat. így mun
kaszervezésünk igen megne
hezül. Itt sincs szó nagy meny- 
nyiségről, csupán napi 1—2 
vagonról.

Ismerjük a MÁV problémá
it. indokait: egyszer
a szén, máskor a cu
korrépa szállítása az előbb- 
revaló. Ez azonban bennünket 
nem vigasztal. Nekünk azért 
nagyon fontos üzemünk em
lített melléktermékeinek a fo
lyamatos elszállítása, mert 
helyükre új üzemek épülnek. 
Például a Budapestről kitele
pítendő gépzsírgyár, s az itt 
maradt melléktermékek gátol
ják gyárunk fejlődését. S ne
künk dolgozóknak nem kö
zömbös, hogy gyárunk, a Ko
máromi Kőolajipari Vállalat 
almásfüzitői telepe milyen 
tempóban fejlődik.

Kiss Ernő

emlékeink ápolására ösztönöz 
bennünket. Minden hetedikes
nek hasznos lenne ilyen ta
nulságos kirándulást tenni.

Bujdosó Edit 
úttörő-riporter

Honnan

A Dolgozók Lapja egyik no
vemberi számában megjelent. 
Különleges települések a kö
zépkori Buda körül című írás 
többek között Nyergesújfalu 
múltjáról is említést tett. Fa
lunk nevének eredetéről én is 
több helyen ojvastam. más
más változatban. Érdekesség
ként .idézem azokat.

„Régi elbeszélés szerint an
nak a fehér lónak a nyergétől 
kapta a nevét, amelyet Szva- 
toplulc királynak adtak a ma
gyarok ezért az országért. A 
lakosok azt beszélik, hogy ezt 
a nyerget itt dobták bele a fo
lyamba."

„Nyergesújfalu . . .  úgy lát
szik, népének kiváló tulajdon
ságától nyerte a címeres nyer
ges előneveU mert az újfalu
siak a leghíresebb gyorskocsi
sok

„A község neve egy ideig 
Nyergedszeg,. . .  a név a régi 
postavonallal függhet össze, 
amelyen községi lóváltóhely és 
postaállomás volt. Ennek kö
vetkeztében sok nyerges la
kott itt. Ezeknél a postakocsi
sok új nyereghez juthattak.”

S végül a lap hivatkozott 
cikke ezt írta: „Nyergesek fa
luja volt 1311-ben Páty (s 
már korábban Nyergesújfalu)’’.

Négy változat, s mindegyik 
másképpen akarja megmagya
rázni a Nyergesújfalu név elő
tagjának eredetét. Vegyük sor
ra őket.

Az első Bél Mátyásnak 1730 
táján Esztergom megyéről írt. 
eddig töredékesen kiadott 
munkájából való. Bár ő való:

Amennyire jólesik a pihenés 
nyugdíjas korban, annyira ne
héz elfogadni, hogy ez együtt
jár az évtizedeken át hozzánk 
forrott üzemtől, a mi na
gyobb családunktól való bú
csúzással. Az Esztergomi Fém- 
szereivénygyár vezetősége 
gondol erre, ezért fogja össze 
nyugdíjas dolgozóit minden 
évben egy kellemes találko
zón.

Az idén a Fürdő Szálló ét
termében ünnepeltük a nyug
díjasok napját. Az iskolások 
kedves, látványos műsorát na
gyon finom közös ebéd. majd 
poharazgatás követte, s még 
a tánc sem hiányzott.

Kedélyes együttlét volt ez, 
régi munkatársainkkal, akik 

örömmel térnek vissza éven
ként erre a napra, és beszá
molnak egymásnak nyugdíjas 
napjaikról, évűdnek a régi kö
zös élményeken. Ezen a ta-

Az Iskolatelevízió Mese, me
se mátka címmel sugárzott 
adása volt az első, amit meg
néztünk új televíziónkon. Ezt 
a televíziót a Vértesalja Álta
lános Fogyasztási és Értékesí
tési Szövetkezet ajándékát, 
Budai Károly igazgatási elnök 
adta át iskolánknak.

Móra Ferenc egyik meséjé
ben azt mondja a király: 
„Olyan meleg van itt, hogy 
sok egymagámnak.

Juttatok belőle, aki fázik, 
annak.”

Mi nevelők ennek a mese
beli, mórai gondolatnak a 
megvalósítását látjuk a Tele
víziót minden iskolának! ak
cióban, s a szövetkezet ne
künk ajándékozott gyönyörű 
Fortuna televíziójába^.

A meséből valóság lett, s 
mekkora utat tettünk meg az
óta — a Fortuna televízióig.

Móra szavaival élve. a ma 
dolgozói juttattak meleget — 
a kultúra, a művelődés mele- 
gét — azoknak a gyerekeknek, 
akik okosabbak, jobbak sze
retnének lenni.

Nem lehetett méghatódás 
nélkül nézni a televízió adá
sára ráfeledkező, csillogó sze
mű gyerekeket. Az iskola ta
nulói és nevelői nevében szív-

színűleg személyesen járt 
Nyergesújfalun, mégis nehéz 
elhinni, hogy olyan hagyo
mányra bukkant volna, ami 
nyolc századon át élt a nép 
ajkán. Ez már csak azért is 
kétséges, mert Nyergesújfalu 
települési folytonossága 1695 
körül megszakadt, a falu el
néptelenedett és csak 1715 tá
ján sikerült — túlnyomórészt 
idegenekből hozott telepesek
kel — új életre kelteni.

A második idézet az 1858. 
évi István bácsi naptárából. 
Majer István Nyergesújfalusi 
lófuttatás című cikkéből való. 
A nyergesújfalui ..gyorsparasz- 
tok”-ról Jókai is megemléke
zik az Aranyember, a Rab 
Rabi, és az Egy az Isten című 
regényében. A falu név Nyer
ges előtagja mégsem származ
hatott a lakosok kiváló tulaj
donságától, mert az már szá
zadokkal korábban is meg
volt.

A harmadik idézetben elő
forduló Nyergedszeget ugyan
is Kézai Simon említi 1280 
után írt Magyar Krónikájá
ban. Ez a Nyergedszeg név 
azonban többé már sehol sem 
fordul elő. Századokon ke
resztül Újfalu a község neve. 
Ilyen néven szerepel Zsig- 
mond 1388. évi adományleve- 
lében is, amely arról szól, 
hogy jó néhány falut — köz
tük a mi Újfalunkat is, — 
örök időkre az esztergomi ér
sekségnek adományozza.

Nem tudjuk, hogy a Nyer
ged, illetve Nyerges név rene
szánsza mikor következett be.

lálkozón pénzjutalmat is ka
pott minden nyugdíjas.

Üzemegységünk dolgozó kö
zössége példamutatóan ad ki
fejezést a volt munkatársak 
megbecsülésének, tagjai már 
most érdemet szereznek arra, 
hogy korunk újszerű hagyo
mánya nekik is örömet okoz
zon majd, amikor ők is to
vábbadják a szerszámot.

A fémszerelvénygyár nyug
díjasai nevében külön meg
köszönöm az üzem igazgatójá
nak, hogy az idén még a ko
rábbiaknál is színesebb, ben
sőségesebb, barátibb volt ez a 
családi ünnep. Köszönettel 
adózunk a szakszervezet veze
tőségének. és mindazoknak, 
akiknek része volt találkozónk 
megrendezésében, akik szív
ügyüknek tekintik a nyugdíja
sokkal való kapcsolat ápolá
sát, gazdagítását.

Dorna András

bői köszönöm a szövetkezet 
igazgatóságának és dolgozói
nak az értékes ajándékát.

Csekovszky Árpádné
Dad

F é l m u n k a
Ha jól emlékszem, június 

elején volt: hatalmas felhősza
kadás zúdult Újvárosra. A 
hegyoldalról lefolyó víz el
árasztotta kő és homok hor
dalékkal a Kilián körtér út
jait és a tömbök közötti par
kírozott területeket. Több nap
ba telt, amíg a köztisztasági 
vállalat emberei és gépei meg
tisztították a körtér útjait a 
hordaléktól.

Néhány nap múlva — lapát
tal a kezükben — diákok je
lentek meg a parkírozott te
rületeken és kupacokba rak
ták az iszapszerű, nedves ho
mokréteget. Már csak azt vár
tuk, hogy jöjjön a köztiszta
sági vállalat gépkocsija és 
összeszedje ezeket a kupaco
kat. Ezt azonban még a mai 
napig is hiába várjuk!

Mátrai Gyula
levelező

A XVI. század számtalan adó
lajstromában azonban követ
kezetesen Nyerges Újfalu, il
letve az akkori írásmód sze
rint Nierges Wyfalu áll.

A harmadik idézetben talál
ható postaútvonallal kapcso
latban megállapítható, hogy 
Nyergesújfalu valóban volt fo
gatváltó állomás, de erről csak 
1696-ban hallunk először hiva
talosan. Bár „maszek” alapon 
működtek a nyergesújfalui 
győrs-parasztok, hivatalos írá
sokban ezeknek sokáig semmi 
nyomával nem találkoztunk. 
1816-ban is mindössze 32 
.kocsihúzó lovat” írtak össze 
a faluban.

Ha tehát voltak híres fuva
rosok Nyergesújfalun, ezek 
csak a múlt század derekán 
Jókai fiatal korában lehettek. 
Mindez nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy a Nyerges 
előtag a falut alapító, vagy a 
faluban lakó nyerges meste
rektől ered. Eddig azonban 
ilyen vonatkozású okirattal 
még nem találkoztunk.

Sokféle mesterember lakott 
Nyergesújfalun: kovács, ke
rékgyártó, kádár, varga, sza
bó. asztalos, pék, takács, csiz
madia, sőt még chirurgus, az
az sebész is, de -nyergeseket 
nem tartanak számon az ösz- 
szeírások. Pedig a postakocsi 
éppen ekkor élte virágkorát. 
Ekkor lett volna legnagyobb 
szükség nyeregváltókra, a 
becs—budai országút mentén 
lévő fogatváltó állomáson, 
Nyergesújfalun.

Tóth Gábor

A többi hetedikesnek is 
ajánljuk

származik
Nyergesújfalu neve?

„Nem mese ez gyermek...”

Legutóbb a nyugdíjhatáro
zatok elleni jogorvoslati lehe
tőségről adtunk tájékoztatást. 
Ezt követően több olvasónk 
érdeklődött, milyen esetekben 
lehet a társadalombiztosítási 
bizottság határozata ellen a 
bírósághoz fordulni. Ezért is
mertetjük. milyen kérdések
ben lehet nyugdijpert indíta
ni.

Keresettel lehet fordulni a 
bírósághoz a másodfokú ha
tározat ellen a nyugdíjjogo
sultság fennállása és a nyug
díjjogosultság időpontja kér
désében : a szolgálati idő — 
nyugdíjévek — tartamának 
kérdésében akkor, ha a társa
dalombiztosítási szerv nem 
ismerte el a teljes nyugdíj
hoz előírt időt. Ez öregségi 
nyugdíjnál 1969 évben 24 év. 
1970 évben 25 év, rokkantsá
gi nyugdíjnál a korhatárhoz 
igazodó évek. A bíróság leg
feljebb 2 évet számíthat be 
tanúvallomások alapján ak
kor is. ha ennél hosszabb idő 
igazolódik-

Baleseti ügyekben annak 
megállapítását lehet kérni a 
bíróságtól, hogy üzemi bal
eset történt-e. A nyugdíjperek 
illeték és költségmentesek, te
hát a keresetlevélre nem kell 
illetéket leróni. Tanúbizonyí
tás esetén a tanúk költségeit 
az állam téríti meg.

A bíróság illetékességét a 
másodfokú határozatot hozó 
szerv székhelye határozza 
meg, tehát ha a másodfokú 
határozatot a tatabányai tár
sadalombiztosítási bizottság 
hozta, ellene a tatabányai 
városi bírósághoz, ha pedig az 
esztergomi bizottság hozta, az 
ellen az esztergomi járásbíró
sághoz lehet fordulni.

A nyugdíjperek megindítá
sánál is az a legcélszerűbb, 
ha a keresetet — fellebbezést 
— a másodfokú határozatot 
hozó szervhez nyújtják be. 
Ebben feltétlenül meg kell 
jelölni a sérelmes határozat 
számát, a vitás tényeket — 
szolgálati időt — és az erre 
vonatkozó bizonyítékokat, il
letve tanúkat- Az így benyúj
tott kereset esetén a társa
dalombiztosítási szerv az ösz- 
szes iratot beterjeszti a bíró
sághoz, amely a kellően elő
készített ügyben sokkal gyor
sabban dönthet.

A nyugdíjtörvény rendelke
zései szerint nem lehet min
den nyugdíjkérdésben a bíró
sághoz fordulni. így nem lehet 
keresettel fordulni a bíróság
hoz a nyugdíj összegszerűsé
ge, továbbá a rokkantság 
fennállása és annak százalé
kos értékelése kérdésében, 
tehát olyan kérdésekben, 
amikor orvosi szakvélemény
től függ a nyugdíjigény elbí
rálása. A másodfokú hatá
rozatból mindig kitűnik, hogy 
a határozat ellen lehet-e a 
bírósághoz fordulni vagy ram-

★
H. Gy. lábatlani levélírónk 

megszüntetni kényszerült közel 
egy évtizedes munkaviszonyát 
ez év tavaszán, majd ezt köve
tően 50 nap múlva talált szá
mára megfelelő munkahe
lyet. Két hónapi munkavégzés 
után lakóházának javítása 
közben leesett a tetőről és 
jelenleg is keresőképtelen be
teg. Sérelmezi, egyrészt azt, 
hogy csak 65 százalékos táp
pénzt kapott, másrészt azt, 
hogy két hónap elteltével azt 
is beszüntették. Kérdezi hogy 
helytálló-e a kifizetőhely 
ilyen eljárása, ahol is arra 
hivatkozva szüntették be 
táppénzét, hogy új munkahe
lyén mindössze két hónapot 
dolgozott, és így ennek meg
felelő időtartamra részesülhet 
táppénzben.

Egyet kell értenünk a kifi
zetőhely intézkedésével a 
táppénz mértékére vonatkozó
an és azzal is- hogy két hó
nap után beszüntette a táp 
pénz fizetését-

A táppénz a keresőképte- 
lenség tartama alatt, de a 
betegség első napjától szá
mítva, legfeljebb egy éven át 
jár. Ez általános rendelkezés 
és azokra vonatkozik, akik a 
betegség előtt, legalább egy 
évet folyamatosan dolgoztak. 
A munkaviszony abban az 
esetben folyamatos, ha abban 
megszakítás nincsen, vagy ha 
a megszakítás 30 napnál nem 
hosszabb. Tehát ettől a lénye
ges körülménytől a folyama
tos munkaviszonytól — függ, 
hogy ki mennyi ideig kaphat 
táppénzt.

Tekintettel arra. hogy ol
vasónk munkaviszonyai között 
30 napnál több idő telt el, ez 
a megszakítás nem köti ösz- 
sze előző, hosszantartó mun
kavégzését ahhoz, hogy legfel
jebb egy évig táppénzt kap
hasson. Csak az üzemi bal
esetet szenvedett és a fiatal
korú dolgozók számára biz
tosított az a kedvezmény, 
hogy folyamatos munkavi
szonyra tekintet nélkül kap
hassanak táppénzt a kereső- 
képtelenség legfeljebb egy évi 
időtartamára.

★

Többek kérésére adunk tá
jékoztatást a ktsz tagok és be
dolgozók családi pótlék jogo
sultságára vonatkozóan:

A ktsz tagok és alkalmazot
tak gyermekeik után ugyan
azokkal a feltételekkel jogo
sultak családi pótlékra, mint 
az egyéb munkaviszonyban 
álló dolgozók- Tehát az a ktsz 
tag és alkalmazott jogosult 
családi pótlékra, akinek mun
kaideje az illető iparágra, 
vagy munkakörre a Munka 
Törvénykönyvében, vagy más 
jogszabályban, illetőleg a 
Kisipari Szövetkezetek Orszá
gos Szövetsége vezetősége el
nöke által kiadott munka
ügyi rendelkezésekben meg
állapított heti vagy havi mun
kaidőnek a felét eléri és leg
alább két gyermeket tart el. 
Általános jogosultsági feltétel 
még, hogy a szövetkezeti tag, 
vagy alkalmazott arra a nap
tári hónapra jogosult családi 
pótlékra, amelyben munkavi
szonya alapján legalább 18 
napon át munkát végzett.

Annak a ktsz tagnak, aki 
engedéllyel lakásán dolgozik» 
családi pótlékra való jogosult
ságát a bedolgozókra vonatko
zó szabályok szerint kell 
megállapítani. Ha a ktsz tag 
üzemszünet miatt dolgozni 
nem tud és bért nem kap, en
nek az időnek a beszámításá
ra is lehetőség van a fizetés
nélküli szabadságra vonatko
zó szabályok szerint.

A ktsz bedolgozók is jogo
sultak családi pótlékra, de 
mivel a munkaidejük nem 
mérhető, ezért ők határozat
lan munkaidejű dolgozóknak 
tekintendők. Családi pótlékra 
akkor jogosultak, ha a hónap 
teljes tartama alatt biztosítot
tak voltak és munkabérük aa 
500 forintot elérte. Ha a be
dolgozó a hónap bizonyos ré
szében nem dolgozott, — táp
pénzes volt, kórházi ápolásban 
részesült, vagy szülési szabad
ságon volt stb- — akkor csak 
abban az esetben jogosult 
családi pótlékra, ha munka
naponként, napi átlagban bé
re elérte a 20 forihtot. Ha a 
bedolgozó munkaviszonya hó
nap közben kezdődött, vagy 
szűnt meg, a családi nótlék 
akkor jár, ha legalább 18 
napon át biztosított volt és 
napi bére munkanaponként 
és átlagban elérte a 20 fo
rintot. Ha a bedolgozó tag még 
valamilyen kereső tevékenysé
get — kisiparosi, kiskereske
dői — is folytat, családi pót
lékra nem jogosult. Ha gaz
dálkodik. csak akkor jár neki 
családi pótlék, ha a bedolgo
zói foglalkozásból származó 
keresete magasabb, mint 
a gazdálkodásból eredő jöve
delme.


