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SZERKESSZÜNK EGYÜTT!
Kérés a Postaigazgatéstgloz

Január 1-én lépett életbe 
az új postai rendelkezés a 
szabványborítékokról és azok 
kötelező használatáról, Az 
előírásnak megfelelő levelek 
továbbra is egyforintos bé
lyeggel adhatók fel. Ha va
laki azoknál kisebb vagy 
nagyobb borítékot használ, 
vagy éppen boríték nélkül 
küld valamit, csak 2 forintos 
bélyeggel veszik fel.

Hazánkban évek óta köte
lező a gyermekbénulás elleni 
védőoltás a három éven alu
li gyermekek részére, Évek 
óta azt a szabványidézést 
használjuk a szülők értesíté
sére, amellyel a felsőbb szer
vek látnak el bennünket. Az 
Összehajtott idéző nagysága 
153x113 milliméter. Belső ol
dalán az oltással kapcsolatos 
tájékoztató található, külső 
oldalára pedig a címzés, a 
feladó bélyegzője kerül. Az 
új díjszabás értelmében a 
posta darabonként 2 forin
tot számol el ezekért az idé
zésekért, vagy arra kötelez 
bennünket, hogy leragasztott 
borítékban küldjük, mert 
csak úgy veszik fel 1 forint
ért.

A három éven aluli gyer
mekek száma több százezer. 
Ez azt jelenti, hogy vagy 
duplájára emelkedik az idé
zések postaköltsége, vagy — 
ha ezt nem akarjuk — több 
százezer borítékot kell be
szerezni, leragasztani, évente 
háromszor — mert egy-egy

Sabin-oltási sorozat három 
részből áll.

Hasonlóképpen kőtelező ha
zánkban az évenkénti tüdő
szűrés is. Itt is szabványidé
zést használnak értesítésre. S 
az érintett lakosság száma, 
nem több százezer, hanem 
több millió. S ha a, posta ra
gaszkodik az előírt díjazás
hoz, milliók duplázódnak az 
egész ország területén. Ha 
pedig ezt elkerülendő boríték
használatot vezetnek be, eny- 
nyi többletmunka sújtja az 
érintett területen dolgozókat.

Az természetesen más, ha 
valakinek a hosszúkás, a 
szögletes boríték, vagy a név
jegykártya kicsinységé levél 
tetszik. Ha valamilyen alka
lomra ilyeneket kíván külde
ni, örömest vállalja az értük 
járó kétszeres költséget. Ez 
előírás, ezt be kell tartani, 
hiszen az eltérő levélformával 
a saját kedvtelését szolgálja. 
A hivatalos idézéseket azon
ban másként kellene tekinte
ni, különösen akkor, ha azok 
az egészségügyet szolgálják. 
Ügy érzem, ilyen esetekben 
— amennyiben a posta mun
káját meggátolja — talán 
indokolt lenne a kérés: fo
gadják el ezeket az idézé
seket boríték nélkül a régi 1 
forintos feladási árral mind
addig, amíg azok nem köve
tik a szabványméretet.

Harmati Gizella védőnő
Komárom

Ig  •« ■■ ■>Köszönöm, 
hogy segítenek
Harmadik éve kopog be 

hozzám az öt Németh testvér 
valamelyike, amikor a pusz
táról jövet megy az iskolába. 
Nap, mint nap megkérdezik: 
Erzsiké néni nem kell valamit 
segíteni?

Vizet, tüzelőt készítenek be, 
ami nekem nagy segítség. Ez
úton köszönöm meg nekik és 
édesanyjuknak Is, aki meg
engedi nekik, hogy rajtam 
segítsenek.

Fülöp Erzsébet
Szomód

Veszélyes
pinceablakok

A Kossuth Lajos u. 38. 
szám alatti volt nagylaktanya 
Beloiannisz utcára néző első 
pinceablakáról van szó. Le
szedték az ablakperem alsó 
részét képező két-három sor 
téglát, és nincs rács sem az 
ablakon. Ráadásul a járda 
valamelyest lejt az épület fe
lé. A napokban egy járókelő 
esak azért nem esett bele, 
mert a másik elkapta csú
szás közben.

S nem ez az egyetlen ilyen 
ablak, ugyanezen az épületen 
is van még egy veszélyes, s 
hasonló a Mártírok útja 8. 
szám alatt levő MÉK iroda 
alatti pince egyik ablaka is.

Nem tudom, megengedhe- 
tő-e, hogy a kényelmesebb 
szén ledobálás érdekében ki
szedjék az ablakkeret téglá
it, leszedjék a biztonságot je
lentő rácsot. Sok vitát meg
előzhetne, ha törődne valaki 
ezekkel a veszélyes pinceab
lakokkal. Vajon kinek a re
szortja ez?

Cseicsner Rezső
Esztergom

A 80 forintos bérlet nem az összes 
vonalra érvényes?

Sokadmagammal járok 
minden nap Kertvárosból 
munkába a 4-es jelzésű au
tóbusszal. A reggel 7 órakor 
induló busz az utóbbi idő
ben gyakran 5—10 perces ké
séssel indul a végállomásról. 
Mi, akik Újvárosba járunk 
dolgozni 7,30-ra, ilyen ese
tekben mindig lekéssük a ki- 
rendeltségnél a csatlakozó au
tóbuszt és elkésünk a mun
kahelyünkről. Ha a 7 órás 
busz pontosan indul, teljesen 
megfelelően érünk vele mun
kába. Néha pedig akkor sem 
indul el pont 7-kor. amikor 
bent van a végállomáson. 
Ezen szerintem agy kis jóin
dulattal lehet segíteni.

Január 22-én reggel még a 
végállomás felé ment jófor
mán üresen, a majd 7 órakor 
induló járat, amikor a párt- 
házi megállóban fel akartam 
szállni rá. Ha késik a busz. 
akkor ugyanis olyan nagy tö
meg gyűlik össze, hogy nem 
mindenki fér fel a végállo
máson. Az említett reggel
többen fel akartunk szállni a 
végállomás felé tartó buszra, 
amikor a megállóba beállt,
ám a sofőr integetett valaki
nek. Azt hittük, elromlott az

első ajtó, azért nem nyitja 
ki, megpróbáltunk a hátsó 
ajtón felszállni. Abban a pil
lanatban, amikor felléptem, a 
sofőr megrántotta a buszt, 
becsukta az ajtót. Engem oda 
csukott. Amikor ezt szóvá tet
tem, azt mondta, azért nem 
hajlandó kinyitni az első aj
tót, mert fölösleges nekünk a 
végállomásra utazni.

Szeretném tudni, joga van-e 
az autóbuszvezetőnek meg
szabni az útirányomat, ami
kor 80 forintos, összes vo
nalra érvényes bérletem van. 
Honnan tudja, hogy szüksé- 
ges-e számomra azt az utat 
megtenni vagy se? Az előidé
zett balesetveszélyről rjem is 
beszélve.

Ezzel az esettel nem azt 
akarom bizonyítani, hogy 
minden autóbuszvezető Ilyen, 
de január 22-én a Kertváros
ból 7 órakor induló autóbusz 
vezetője ilyen volt. Nagy 
többségük szerencsére jóindu
latú és figyelmes, ismeri az 
állandó utasokat és azon van, 
hogy mindenkit el tudjon 
vinni, a dolgozók időre mun
kába érjenek.

Kovács Ágostonná 
Tatabánya-Kertváros

Kigyulladtak a biztonságos 
lények

Tilos
a dohánysás!
Sokat utazom a Pest felé 

menő 7,20-as vonattal.
Tatabánya-Alsón két váró

terem van, egy nagyobb, ahol 
lehet dohányozni, és egy ki
sebb, ahol szerény kis fel
irat jelzi, hogy tilos a do
hányzás. Én inkább a kisebb 
várótermet választom, ahol 
nem lehet dohányozni.

Sok fiatal fiú várakozik itt 
reggelenként, akik iskolába 
készülnek, futtában itt pótol
ják elfelejtett leckéjüket. S 
közben fittyet hányva a do
hányzási tilalomra, nyugodtan 
pöfékelnek. Az állomás al
kalmazottai több esetben jön
nek, mennek keresztül a ter
men, s meglepő, hogy nem 
tartják kötelességüknek fi
gyelmeztetni a dohányzókat.

Aki a vonaton megszegi az 
utasítást, és nem dohányzó 
kocsiban füstöl, azt a jegyke
zelő megbünteti, vagy lega
lábbis figyelmezteti. Itt a
váróteremben, miért szabad, 
ami tilos?

Bertalan József
Tatabánya-Újváros

Vasútállomásunk nagy lé
pést tett a biztonságos mun
ka érdekében.

Az állomás váltóinak fele 
kéziállítású és hagyományos, 
kőolajjal égő lámpák vilá
gították meg. Szeles viharos 
időben ezek a kőolajjal táp
lált lámpák gyakran kialud-

Mikor lesz orvos 
a komáromi 

gyógyfürdőben?
Néhány év tapasztalata 

után, ma már kétségtelen a 
komáromi termálvíz gyógyí
tó hatása. Még télen is sok 
a látogatója a megye hatá
rain túlról is. Hatásosabb 
lenne az értékes viz, ha ta
nácsadó orvos állna a bete
gek rendelkezésére, a nap 
bizonyos szakában és ha a 
betegek bizonyos kezeléseket 
is kaphatnának.

így még látogatottabb len
ne a fürdő és nem kellene a 
betegeknek Hévízre, Har
kányba. Hajdúszoboszlóra 
menniük, hanem helyben sze
rezhetnék vissza egészségüket, 
munkakedvüket.

Marton Mihály
Szőny

Javult az ellátás 
Szentgyöigym ezőn is

JÁRMŰ ÉS 
ALKATRÉSZ fiTSZ 

Tata, I.. Fazekas u 74 
FELVESZ

hegesztőket,
lakatosokat,

I fő festőt
csoportvezetőnek
Fizetés
megegyezés szerint

Vasárnap délután tartotta 
az esztergomi ÁFÉSZ az el
múlt év részközgyűlését a 
szentgyörgymezői mozi he
lyiségében.

Igen sokan vettek részt a 
gyűlésen, igazolva azt, hogy 
a tagok érdeklődnek a szö
vetkezet gondjai és eredmé
nyei iránt. A gyűlést Szend- 
rő Mihály nyitotta meg, majd 
Sarok István, az intéző bi
zottság tagja első napirendi 
pontként a politikai esemé
nyekkel és a szövetkezet 
helyzetével foglalkozott. El
mondta. hogy javult az áru
ellátás, jelentősen emelkedett 
a forgalom. Az új aranyhe
gyi áruház 14 millió forintot 
bonyolított le fél év alatt 
Mint mondta a felvásárlás is 
igen kedvezően alakult és 
másfél milliós emelkedést 
eredményezett. A szövetkezet 
69 ezer gyümölcsfát hozott 
forgalomba, s cukrászipart 
termékeit még Esztergomon 
kívül is értékesítette.

A hozzászólók közül t8b;

ben kérték, hogy legyen 
Szentgyörgymezőn olyan min
denki számára elérhető tele
fon, ahonnan sürgős esetben 
hívni lehessen a mentőket, 
tűzoltókat rendőrséget, az
után is, amikor a négy óráig 
nyitva tartó postafiók bezárt. 
Megjegyezték, hogy előfordult, 
hogy a városba kellett men
ni műtrágyáért holott van 
műtrágya-lerakat Sze*t-
györgymezőn is. Mások, a 
szentgyörgymezői rész jobb 
gázellátására hívták fel a 
figyelmet.

A felvetődő kérdésekre el
sőként Budavári elvtárs vá
laszolt. Több kérdésre azon
nali intézkedéssel felelt. Tőle 
Sarok elvtárs vette át a szót.

Végül Holop elvtárs ismer
tette az újabb négy évre 
megválasztandó vezetőség je
löltjeit. A tagság helyesléssel 
fogadta a jelölteket. A gyű
lést tombolasorsolással fejez
ték be

Sinkovies István 
Esztergom

tak. Ilyenkor lelassult, bi
zonytalanná vált a vonat
összeszerelési munka, sőt 
baleset is fordult elő.

Többször felvetettük ezt a 
régi problémát, de megoldás 
nem volt rá. A múlt évben 
aztán meghirdettük az újítási 
feladattervben. Űjító volt 
több is, csak kivitelező nem 
akadt. A hálózati áramról 
kisebb feszültségű áramot 
kellett biztosítani transzfor
málással, gondoskodni kellett 
arról, hogy áramszünet ese
tén se maradjunk áram nél
kül. A megvalósításban leg
nehezebbnek a mintegy ezer
méteres kábel lefektetése 
volt.

A vontatási főnökség vállal
ta a műszaki munkák elvég
zését azzal a feltétellel, ha 
az állomás elvégzi a kábel- 
fektetést. Az állomás vezető
sége megtárgyalta a felvetett 
kérdést a pártszervezet és a 
szakszervezet vezetőségével, s 
miután megállapították, hogy 
a kábelek elhelyezése az ál 
lomás fizikai állományú dol
gozóinak több mint négyhó
napi munkát jelentene, tár
sadalmi munka felajánlására 
kérték a dolgozókat.

Az állomás dolgozói — nők, 
férfiak egyaránt — beosztá
suktól függetlenül, lelkesen 
vállalták valamennyien a 
társadalmi munkát és négy 
nap alatt elvégezték a kábe
lek lefektetését. A műszaki 
feladatok 45 napig adtak 
munkát a hozzáértő, kisebb 
létszámú dolgozó gárdának.

Végül is dicséretes összefo
gás eredményeként kigyullad
tak a biztonságot jelentő fé
nyek az „A” és „B” szétága- 
zás váltójaiban, az állomás 
összes dolgozóinak örömére.

Molnár István állomásfőnök
Komárom

Társadalombiztosítási
tanácsadó

F. B. Tárkányi olvasónk a 
következő nyugdíj problémá
ra kér részletes választ: 1959- 
től, tehát 11 éve termelőszö
vetkezeti tag. 1970. január 16- 
tól betegállományban van és 
betegsége alatt betöltötte a 65. 
életévét. Ennek ellenére nem 
kérte az öregségi nyugdíj 
megállapítását. Most szeretne 
nyugdíjba menni, de két kér
dés foglalkoztatja. Mi az ösz- 
szegszerű különbség a rok
kantsági és az öregségi nyug
díj között, továbbá aggódik, 
hogy betegsége miatt a nyug
díjalap kiszámításánál hátrány 
éri.

Az első kérdésre azt vála
szoljuk, hogy olvasónknak 
nincs választási lehetősége, az 
öregség; nyugdíjkorhatár be
töltése után már ugyanis csak 
öregségi nyugdíjat lehet meg
állapítani. Kivétel lenne az az 
eset, ha üzemi balesetből rok
kant volna meg. Ekkor az 
öregségi korhatár után is 
megállapítható a baleseti rok
kantsági nyugdíj. Megnyugtat
juk azonban, hogy a nyugdíj 
összegszerűségét tekintve nem 
éri hátrány, mert 11 nyugdíj
évre a III. csoport szerint 
járó rokkantsági, és az öreg
ségi nyugdíj összege egyfor
mán az átlagjövedelem 35 
százaléka.

Az átlagjövedelem számítá
sánál sem éri hátrány, mert a 
betegségi segélyben töltött 
idő nem befolyásolja az átla
got. Ismeretes, hogy a terme
lőszövetkezeti tagok nyugdíj
osztályba sorolását mindig az 
előző évben elért jövedelem 
alapján hajtják végre. Olva
sónk 1970. évi besorolása már
1970. januártól kezdődően 
olyan jövedelem alapján tör
tént. amit 1969. évben ért el. 
Természetesen ugyanez volt a 
helyzet az előző években is.

A nyugdíjnál figyelembe ve
hető átlagjövedelmet olva
sónk saját maga is kiszámít
hatja az alábbiak szerint: Az 
irányadó időszak — tehát ami
től a jövedelmet számítani 
fogják — 1967. január l-től 
kezdődik és a nyugdíjmegálla- 
pításig tart. Jelen esetben ol
vasónk 1971. február l-től kí
ván nyugdíjba menni. Az 
irányadó időszak 1967. január 
l-től 1971. január 31-ig tart.

Kérdezze meg a termelőszö
vetkezet: vezetőségétől, hogy 
az említett időszak alatt éven
ként milyen nyugdíjosztá
lyokba sorolták. Évi 12-es 
szorzószámmal ezekből szá
mítsa ki az egyes évek jöve
delmét, adja össze és az ered
ményt ossza el az összes hó
napok számával, beleértve a 
betegségi hónapokat is. Az 
így kiszámított havi átlagjö
vedelem képezi a nyugdíj 
alapját, a nyugdíj összege pe
dig a kiszámított havi átlag- 
jövedelem 35 százaléka lesz. 
Ez a százalék akkor lehet ma
gasabb, ha a termelőszövet
kezetbe történt belépése előtt 
is szerzett nyugdíjéveket.

Másik levélírónk az orosz
lánja M. J.-né ugyancsak rok
kantsági nyugdíj ügyben kér 
tanácsot. Az ő problémája 
azonban egészen más termé
szetű. 1960. december 31-én 
orvosi tanácsra leszámolt, még 
ma is beteg. Akkor sajnos nem 
tanácsolta senki, hogy kér-

Visszhang
Mennyit változik a helyi idő 
egy nap alatt?

A Dolgozók Lapja január
30- i számában ezt olvastam 
az „Ébresztő” a Kennedy-fo- 
kon című cikkben: Az űrha
jó a ,,Kitty Howk” és hold
kompja, az „Antares”, va
sárnap indul útnak a Hold 
felé a Kennedj'-fokról. A fel
lövés időpontja a helyi idő 
szerint 3,23, közép-európai idő 
szerint 21,23 óra.

Másnap, tehát a január
31- 1 számban a Búcsúcsók az 
üvegen át című cikkben vi
szont ez állt: Az Apolló 14 
holdrakéta vasárnap helyi idő 
szerint 15,23, magyar idő sze
rint 21,23 órakor indul útjá
ra stb.

Ügy látszik a közép-európai 
időben nincs semmi eltérés 
egyik napról a másikra, *t 
Kennedy-fokon viszont nem 
kevesebb, mint 12 órával kel 
később a nap. Vagy nem így 
van? Akkor vajon itt Közép- 
Európában áll meg az idő és 
bevárja, hogy közel egy idő
ben keljen a Nap a Föld két 
oldalán? Lehetséges, hogy a 
30-i számban írt 3,23 is 15,23- 
at jelentett? Ez valószínű, sőt 
biztos. Akkor viszont miért 
kell ébresztőt fújni az űrha
jósoknak? Ott talán az a 
szokás, hogy délben, kelnek 
az emberek, még akkor is, ha 
ilyen gigantikus útra készül
nek.

Visegrádi Mihály né 
Tatabánya

jen rokkantsági nyugdíjat. Azt 
kérdezi, hogy még mindig él
het-e ezzel a lehetőséggel, le
számolása után 10 évvel, le- 
heíséges-e rokkantsági nyug
díj megállapítása? Mivel le
velében sem életkorát sem a 
figyelembe vehető munkaidejét 
nem írta meg, általánosságban 
igazítjuk útba.

Lehetséges a rokkantsági 
nyugdíj megállapítása, ha an
nak feltételei az utolsó mun
kaviszony megszűnésétől szá
mított 5 éven belül következ
nek be. A rokkantsági nyug
díjnak két feltétele van. Az 
egyik rokkantság orvosi meg
állapítása, a másik a megrok
kant időpontjában betöltött 
életkorra előírt szolgálati 
idő igazolása. A rokkantság 
orvosi megállapítása a Mun
kaképességcsökkenést Véle
ményező Orvosi Bizottság fel
adata. Ez a bizottság állapít
ja meg azt is, hogy a rokkant
ság az utolsó munkaviszonyt 
követő öt éven belül követ- 
kezett-e be.

Ilj'en szakvéleményt azon
ban csak a  nyugdíjmegálla

pító szervek (Társadalombiz
tosítási Igazgatóság, kirendelt
ség) kérésére adnak, ezért 
leghelyesebb, ha minél előbb 
akár személyesen, akár levél
ben felkeresi a megyei Társa
dalombiztosítási Igazgatóságot 
és bejelenti rokkantsági nyug
díj igényét. Ha esetleg tőlünk 
vár részletesebb felvilágosí
tást, akkor feltétlenül közölje 
pontos adatait.

Milyen előnyt jelent a tár
sadalombiztosítási szolgáltatá
sok terén az elismert üzemi 
balesetből eredő keresőképte
lenség, illetve fogyatékosság? 
— kérdezi L. G. dorogi levél
írónk.

Legjobb tudomása szerint 75 
százalékos táppénzt kellett 
volna kapnia, ezzel szemben 
csak 65 százalékosat állapítot
ták meg részére. Hallott már 
100 százalékos táppénzről is. 
Szeretné, ha az ezzel kapcso
latos összes lehetőségről ol
vashatna tanácsadónkban.

Az üzemi baleset okozta be
tegség időtartamára sem le
het nagyobb a táppénz, mint 
az egyéb k elesőképtelen ség 
miatt. Ennek mértékét az 
szabja meg, hogy a baleset 
előtt a  sérült rendelkezett-e 
legalább kétévi folyamatos 
munkaviszonnyal, vagy sem. 
Ha igen, úgy 75 százalékos 
táppénzt kaphat, egj-ébként a 
munkabér 65 százalékára jo
gosult táppénz címén. A táp
pénzt azonban időbeli korláto
zás nélkül folyósítják részére, 
- -  tekintet nélkül a baleset 
előtti folyamatos munkavi
szonyra, mindaddig, amíg az 
orvos véleménye szerint az 
állapota ki nem alakul.

Egyéb betegségnél a táp
pénzfolyósítás időtartama a 
megelőző folyamatos munka- 
viszonytól függ, a táppénz idő
beli korlátozás nélkül történő 
folyósítása csak az üzemi bal
esetekre vonatkozik.

A 100 százalékos táppénz 
megfogalmazás nem helyes. 
Arról van ugyanis szó, hogy
ha az elszenvedett üzemi bal
esetért a munkáltató okolha
tó, akkor ki kell egészíteni a 
táppénzt a teljes elvesztett 
munkabérre, sőt ezen túlme
nően meg kell téríteni a  sé
rült kárát is. Ez így a 65, vágj' 
a 75 százalékos táppénzzel 
egjütt tehát 100 százalékos 
juttatásnak felel meg. A tár
sadalombiztosítási szolgáltatás 
azonban csak a táppénzre ter
jed ki>

Az üzemi balesetes állapo
tának kialakulása után a táp- 
pénzszolgáltatást be kell szün
tetni és annak, akinek a 
munkaképessége legalább 16 
százalékban csökkent, baleseti 
járadékot lehet megállapítani. 
A baleseti járadék keresőfog
lalkozás — munkaviszony — 
mellett is korlátozás nélkül 
folyósítható.

Ingyenes mindaz a gyógy
szer, és gyógyászati segédesz
köz, amelyre a baleset követ
keztében van szüksége a b%
tegnek.


