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Haris intézkedett „ K iú j u ló 44 c s ő r e p e d é s  „Kern vayyunk mi
Síóvá tettük a tanácstagi 

jelöíőgyüiésen, hogy a Martos 
Flóra tér előtti lámpák több 
mint egy esztendeje rosszak, 
nem jó a közvilágítás.

Most május 3-án este, nagy 
örömünkre kigyulladtak a 
lámpák. Köszönjük megválasz
tott tanácstagunknak és az 
összes közreműködőknek 

A Martos Flóra tér körüli 
választók nevében:

Molnár László, 
Tatabánya-Újváros

Minden évben több alka
lommal van csőrepedés a Ság- 
vári Endre út 5 b épülete 
előtt, az ivóvíz nyomóvezeté
ken. Ilyenkor egy-két napig 
folyik a víz, s mivel az útnak 
nincs megfelelő lejtése a le
folyó csatornákhoz, a víz nagy 
tócsákban megáll, s valóságos 
tornamutatványok közepette 
kelnek át rajta a járókelők, 
s persze a ház lakói.

A vezeték tudomásom sze
rint a vízművekhez tartozik. A 
sok-sok javításkor a szerelők 
minden alkalommal elmond
ták, azért van ezen a mint
egy 60 méteres szakaszon 
ilyen gyakran csőrepedés, mert

Korszerűbben , kultúráltabban
Vállalatunk vezetősége párt 

és szakszervezeti bizottsága 
mind a rövid, mind a közép
távú tervek összeállításánál, 
valamint a fejlesztési alap 
felosztásánál arra törekedett, 
hogy a korszerű követelmé
nyeknek megfelelően elégít
hesse ki a növekvő igénye
ket. A Tokodi Üveggyárnál 
átadott Söröző-Borozó már egy 
lépés e terv megvalósításában.

Az üveggyár bővítése miatt 
szanálni kellett a régi 25. sz. 
Italboltot. A megyei tanács 
jeléntős anyagi hozzájárulásá
val, s az üveggyár által biz
tosított épület átalakításával 
korszerű vendéglátó egységet 
adhattunk át rendeltetésének.

Az április 29-i ünnepélyes 
átadáson résztvevők között je
len volt Kroszner László, a 
megyei tanács elnöke, Tolnai 
István, a megyei tanács ke
reskedelmi osztályának veze
tője, Szíics Albert, az üveg
gyár igazgatója és Istók Jó
zsef, vállalatunk mb igazga
tója.

Kroszner elvtárs azzal a 
kívánsággal adta át az egy
séget, hogy az valóban a kul
turált vendéglátást szolgálja.

Istók József, vállalatunk mb 
igazgatója beszédében hang
súlyozta, hogy az új egység 
Szeretné részben a lakosság 
igényeit is megoldani az üveg
gyár területén. Hiszen az épü
letben külön helyiség szolgái 
a családi összejövetelek meg
tartására, a különféle rendez
vények lebonyolítására, egy
szóval megvannak a kulturált 
szórakoztatás alapfeltételei.

Végül megköszönte a me
gyei tanács vezetőinek haté
kony segítségét, az üveggyár 
igazgatóságának önzetlen tá
mogatását, a közreműködők
nek és a kivitelezőknek szor
galmas és odaadó munkáját. 
Nekik köszönhető, ugyanis, 
hogy május elseje tiszteletére 
ilyen szép és korszerű egy
séget adhattunk át az üveg
gyár területén

Szenczi János
a Dorogi Vendéglátó Vállalat 

szb titkára

nem megfelelő minőségű talán 
használt? — vezetéket fektet
lek le a ház építésekor.

Ha ez így van, az lenne a 
biztos megoldás, ha kicserél
nék ezt a csőszakaszt. Már 
nemegyszer megígérték, hogy 
megcsinálják, de csak elma
radt Az elmúlt két hónapban 
kétszer volt csőrepedés. Nem 
hiszem el, hogy olcsóbb éven
te többször utat bontani, csö
vet javítani, mint egyszer ki
cserélni a rossz csőszakaszt.

A két utóbbi esetben a fel
törő víz elöntötte a központi 
fűtés vezeték szerelő csatorná
ját és ezen át a ház hőközpont
ját is- Emiatt újra kellett 
szigetelni a központi fűtés 
vezetékeit. Természetesen ez 
szintén pluszkiadást jelentett 
a hőszolgáltató vállalatnak.

Intézkedjen a vízmű, hogy 
megszűnjön végre ez a lassan 
10 éve fennálló áldatlan álla
pot és ne folyjon el haszonta
lanul, bosszúságunkra a nem 
is olyan olcsó ivóvíz.

A Ságvári Endre u. 5 b épü
let lakói nevében

Novotny Lajos.
Tatabánya

próféták“
Elvittem fehér tavaszi ka

bátomat a Kilián körtéri — 
Mini presszó mellett; — tisztí
tóba, festésre. Ha fehéren szép, 
bizonyára jól mutat majd ké
ken is, és kényes sem lesz, 
gondoltam.

Be is festették, a színe re
mek, csakhogy az a kabát, 
amit elhoztam a tisztítóból 
már nem az én kabátom, ha
nem egy sokkal kisebb. Ösz- 
szement. Potom 1200 forintért 
vettem.

Amint meglepetésemből szó
hoz tudtam jutni, rögtön meg
kérdeztem az átadótól, miért 
nem figyelmeztettek, hogy , ka
bátom összemehet a festés 
alatt

— Nem vagyunk mi prófé
ták! — válaszolta.

Ettől végképp megnémul- 
tam. Persze korántsem gon
doltam, hogy próféták, de a 
szakember figyelmeztetéséi 
megköszöntem volna . . .

Vágó Sándorné, 
Tatabánya-Újváros

Jó  m u n k á t k ív á n u n k !
Viszkok Győző édesapja ré

gi mozgalmi ember. Fia édes
apja nyomdokain halad. 28 
éves korában jelölték és meg 
is választották tanácstagnak.

Piliscsév szlovák ajkú la
kossága egy emberként sza
vazott rá, mert tudták, hogy 
mindig számíthatnak aktivitá
sára, támogatására. Fiatalem

ber még, de egész szivével 
szülőfalujával érez. Részt vesz 
a fiatalság megmozdulásaiban, 
aktívan közreműködik a sport
ban.

Meggyőződésünk, hogy ta
nácstagi megbízásának is min
den tekintetben eleget fog 
tenni.

Földes Vilmos, levelező

Viszonozták a mi régi munkánkat

D alos
ta lá lk o zó

A hagyományos Vértesi 
Napok rendezvénysorozata ke
retében ifjúsági és úttörő da
lostalálkozót rendeztek Orosz
lányban május 3-án,

Az Ady moziban rendezett 
találkozót Földi Józsefné váró. 
sí úttörőtitkár nyitotta meg. 
A műsorban fellépett a József 
Attila, Ságvári Endre és az 
Arany János általános iskola, 
valamint a gimnázium dalos 
kara.

A városi úttörőelnökség ok
levéllel jutalmazta az énekka
rokat a találkozón nyújtott 
teljesítményükért.

Bükki Edit, 
úttörő-riporter 

Oroszlány, Arany János isk.

Csapatunk
múltját
kutatjuk

Csapatunk, a szomódi 1834. 
sz Ságvári Endre úttörőcsapat 
múltját kutatjuk.

Gondoltuk, hogy a 25 év 
alatt tevékenykedő csapatve
zetőink nagyon sokat tudná
nak nekünk ebben segíteni. 
Ezért rajvezetőnk tanácsára 
beszélgetésre hívtuk meg az 
eddigi csapatvezetőket. Elbe
szélésükből megismertük csa
patunk múltját, az akkori út
törők életét. Emellett még 
sok olyan adatot, érdekes tör
ténetet hallottunk tőlük, 
amelynek nagy hasznát vesz- 
szük. Az ünnepélyes rajgyű
lésen résztvevő csapatvezetők
nek ezúton is köszönjük, hogy 
meghívásunkat elfogadták és 
eljöttek közénk.

Halmai Mária, őrsvezető
Szomód

Itt volt nálunk a városi 
pártbizottság titkára, Kalmár 
István elvtárs, meglátogatott 
betegágyamban és elbeszélge
tett velem egy kicsit. Bejövét 
látta, hogy nincs felásva a 
keítünk. Kapcsolatot keresett 
a XVI-os aknai párttitkárral 
és a városi KISZ-titkárral. A 
XVI-os aknai 94-es front szo
cialista brigádja Káka elvtárs 
vezetésével felásta a kertünket, 
a gimnázium tanulói pedig 
lyukas órájukat arra használ
ták fel, hogy segédkeztek az 
ásásban.

Mint a XVI-os akna egyko
ri széncsatáinak részese, kö
szönetét mondok ezért a ne

mes cselekedetért, amivel az 
elvtársak két öregen segítet
tek. Valamikor feleségemmel 
együtt nagyon sok társadalmi 
munkát végeztünk mi is. Azt 
akartuk, hogy minél előbb 
épüljön-szépüljön hazánk. 
Nagy öröm azt érezni, hogy 
érdemes volt élni, hogy harcunk 
nem v ö k  hiábavaló, mert elv
társaink most visszaadták ne
künk azt a munkát, amit va
lamikor mi nyújtottunk a rá
szorulóknak.

Maradok bányászköszöntés
sel: Jó szerencsét!

Tölcsér Péter, 
oroszlányi nyugdíjas

Társadalombiztosítási
tanácsadó

Az utóbbi időben többször 
fo ' a  1 koztunk olyan kérdések
kel. hogy a nyugdíjra jogosí
tó szolgálati időt — okmányok 
hiányéban — lehet-e bizonyí
tani tanúvallomásokkal. Vá
laszunk mindig igenlő volt, 
de felhívtuk arra is a figyel
met, hogy a nyugdíjtörvény 
érteimében kizárólag tanúval
lomás alapján legfeljebb két 
évet. lehet figyelembe venni.

L. M.-né esztergomi olva
sónk most azt panaszolja le
velében, hogy az 1932. június 
1—töl 1939. szeptember 30-ig 
háztartási alkalmazott minő
ségben fennállt munkaviszo
nyából még két év;et sem vet
tek figyelembe, pedig több ta
núval tudja igazolni. Munka
könyvé (cselédikönyve) sajnos 
elveszett, a társadalombiztosí
tási nyilvántartásokban ne
vét nem találják, pedig tud
ja, hogy munkaadója annak 
idején bejelentette az OTI-ba. 
Kérdezi, nála miért tesznek 
kivételt, miért nem fogadják 
el a tanúvallomásokat?

A háztartási alkalmazottak 
szolgálati idejének beszámítá
sát külön feltételekhez köti a 
nyugdíjtörvény. Ennek az az 
oka. hogy a háztartási alkal
mazottakat 1929. január 1-től 
1944. június 30-ig nem kellett 
öregségi biztosításra bejelen
teni, mert nem tartoztak a 
kötelező öregségi biztosítot
tak körébe. A felszabadulás 
előtt nem is kaptak a háztar
tási alkalmazottak nyugdí
jat, illetve ahogyan aktkor ne
vezték: öregségi járadékot.

A jelenlegi nyugdíjtörvény 
lehetővé teszi ezeknek a mun
kaviszonyoknak a beszámítá
sát, de a nyilvántartási adatok 
hiányában az általánostól el
térő, szigorúbb okirati bizo
nyításhoz köti a szolgálati idő 
bizonyítását. így elsősorban 
eredeti munkakönyvben fog
lalt, hitelt érdemlő bejegyzés, 
vagy egykorú, hitelt érdemlő 
okirat (szolgálati bizonyít
vány) alapján lehet a háztar
tási alkalmazottak szolgálati 
idejét figyelembe venni. Ilyen 
bizonyíték hiányában elfogad
ható még az egykori lakónyíl- 
vántartókönyv bejegyzése, 
vagy a lakásbejelentőlap iga
zoló szelvénye. Mindebből 
következik, hogy háztartási 
alkalmazotti munkaviszonyt 
kizárólag tanúvallomással 
nem lehet beszámítani. így a 
nyugdíjmegállapító szerv a 
törvényes rendelkezések sze
rint járt el, amikor nem fo
gadta el a felajánlott tanúbi- 
zonyitást.

Nem hiányzott a humánum...
A T ársada lom b izto sítási Igazgatóság válasza

A j t ó !
Ezt a szót olvasva egy olyan 

nyílászáró szerkezet jut az em
ber eszébe, amit ki kell nyit
ni ha át akarnak rajta mérv* 
n.i. A Mártírok útja 52. számú 
10 emeletes épület ajtói azon
ban semmiféle nyílást nem 
zárnak

1970 decemberében adták át 
az épületet, s a külső bejárati 
ajtó egyik szárnyából még ab
ban a hónapban kitörött az 
üveg. A lakók ugyan megvá
sárolták a kapukúlcsot, ám a 
fárasztó ajtónvitogatás helyett 
beléptek a hiányzó üvegtábla 
helyén.

Hamarosan új üveget ka
pott az ájtó. Ezt — mi taga
dás, — egy kedves lakótárs 
törte be, mert este a sötétben 
nem vette észre, s a megszo
kott módon akart átmenni 
rajta.

így aztán egész télen sza
badon jártak ki-be a lakók, 
Bieg a ho-es a  szál is. Ahogy

kitavaszodott, a másik ajtó
szárnyból is kitörött az üveg. 
Erre már határozott intézke
dés történt. Jó minőségű, vas
tag, rézdrótból hálót erősítet
tek a hiányzó üvegtáblák he
lyére.

A lakóknak már ki kell 
nyitni az ajtót, csak a szél 
járhat szabadon Jár is, mert 
a pár lépcsővel beljebb lévő 
lengő ajtó szintén átléphető 
tavaly december óta.

Az épület még jótállásos, az 
Ingatlankezelő Vállalat nem 
foglalkozik a javításával. A 
KOMÉP legkésőbb december
ig kijavítja majd a hibákat, 
így az ajtókat is. De ha ad
dig is a lengőajtó kereten jár
nak ki-be a lakók nem is lesz 
érdemes beüvegezni, hiszen 
előbb-utóbb újra belelép va
laki, mert a megszokás nagy 
úr!

Szigetvári Etelka,
Tatabafflya^Újvaras

Szükségét érezzük annak, 
hogy a Dolgozók Lapja ápri
lis 30-i számában, Molnár Jó
zsef hántai lakos, Beteg — 
szalmazsákon címmel megje
lent táppénz ügyéről részlete
sebb tájékoztatást adjunk.

A cikk elmarasztalja a
munkaképesség-csökkenést 

véleményező orvosi bizottsá
got azért, mert a leletek alap
ján mondott véleményt a táp
pénzjogosultságról. Közli igaz
gatóságunk nyugdíjosztályá
nak véleményét, és végül azt 
állapítja meg, hogy „minden
ki megtette amit kellett, de 
ebből egy kicsit hiányzott a 
beteg iránti humánum”.

Molnár József betanított 
munkást 1970. február 18-án 
baleset érte. A vállalatnál 
működő üzemi kifizetőhely 
ettől kezdve egy éven át táp
pénzsegélyben részesítette. 
1971. január 16-án, az üzemi 
kifizetőhely kérte az /igazga
tóság nyugdíjosztályát: álla
pítsa meg, hogy Molnár Jó
zsef keresőképtelensége össze 
függ-e a balesetével. (A kifi
zetőhelynek már jóval koráb
ban, a táppénzsegélyezés 300. 
napján fel kellett volna ten
nie ezt a kérdést!)

A közölt diagnózis alapján 
az igazgatóság nem adhatott 
engedélyt a továbbsegélvezés- 
re, hanem január 20-án to

vábbi adatokat kért. A vá
lasz január 30-án érkezett 
meg, amelynek alapján már 
véleményt lehetett kérni a 
MUCSÖ-töl. Az igazgatóság
nak nem volt tudomása arról, 
hogy a dolgozó felevő beteg és 
ezért idézte meg az orvosi 
bizottság elé. Csak a körzeti 
orvos március 1-én érkezett 
leveléből tűnt ki, hogy Mol
nár József fekvő beteg és 
nem tud megjelenni a bizott
ság előtt.

Közben 1971. február 19-én 
lejárt az egyéves táppénzjogo
sultsága. Tekintettel a dolgo
zó mozgásképtelenségére, az 
orvosi bizottság a  rendelke
zésére álló leletek alapján 
adott szakvéleményt. Ebben 
közölté, hogy Molnár József 
jelenlegi keresőképtelensége 
nem függ össze a balesettel. 
A nyugdíjosztály április 2-án 
kelt határozatában közölte a 
dolgozóval és az üzemi kifize
tőhellyel, hogy nincs lehetőség 
egy éven túli táppénzsegélye
zésre.

Molnár József felszólalása 
az elutasító határozat ellen 
április 15-én érkezett meg- A 
nyugdí josztály már április 
17-én intézkedett, hogy a II. 
fokú orvosi bizottság is vizs
gálja meg a dolgozót. Ez után 
hozta be a vállalat saját te

hergépkocsiján felülvizsgálat
ra a még mindig fekvő beteg 
dolgozót, mert a mentők nem 
vállalták a szállítást.

A II. fokú orvosi bizottság 
szakvéleménye május 4-én 
érkezett meg- Engedélyezi a 
további segélyezést, tehát 
Molnár József még egy évig 
táppénzt fog kapni, ha to
vábbra is keresőképtelen ma
rad. Az igazgatóság ugyan
ezen a napon meg is adta az 
engedélyt a táppénz kifizeté
sére.

A fentiek azt bizonyítják, 
hogy a nyugdíjosztály igye
kezett gyorsan elintézni Mol
nár József ügyét, ellátatlansá
gára való tekintettel kezde
ményezte, hogy részesítsék 
szociális segélyben. A társada
lombiztosítási bizottság szak- 
bizottsága 1971. április 29-én, 
800 forint segélyt utalványo
zott Molnár Józsefnek. A 
nyugdíjosztály abban köve
tett el hibát, hogy véleményt 
mondott az orvosi bizottság 
eljárásával kapcsolatban, hol
ott ez kizárólag az orvosi bi
zottságra tartozik. Intézkedé
sek terén azonban — úgy 
érezzük — mindvégig kifeje
ződött a beteg dolgozó irán
ti humánum.

Pécskai Pál 
igazgató

Itt is megemlítjük azon
ban, hogy ha valamilyen ok
mány részben igazolja a ház
tartási munkaviszonyt — pél
dául a munkakönyv csak a 
belépést tartalmazza, a lakó
nyilvántartókönyvből, vagy a 
bejelentési szelvényből csak a 
bejelentés,, vagy kijelentés 
napja tűnik ki — abban az 
esetben már lehet kiegészítő 
tanúvallomással igazolni a 
munkaviszony teljes tartamát. 
Olvasónk, próbáljon tel át a 
munkakönyvön kívül felso
rolt egyéb bizonyítékokat fel
kutatni, mert ha a legcseké
lyebb írásbeli bizonyítékot 
sikerül is szerezni, akkor 
már kötelesek a tanúvallomá
sokkal foglalkozni. Sőt ilyen 
esetben nemcsak két évet. ha
nem a teljes munkaidőt be 
kell számítani!

- O -
K. I.-n-é oroszlányi levél

írónknak is hasonló a problé
mája. Ö azonban nem háztar
tási alkalmazott, hanem me
zőgazdasági munkás volt, 
1941-tö] 1944-ig. Azt sérelme
zi, hogy munkakönyv hiányá
ban tanúvallomásokat kül
dött a munkaviszony bizonyí
tására, de ezek alapján még 
két évet sem vettek figyelem
be.

A két probléma csak látszatra 
azonos, mégpedig csupán ab
ban egyezik, hogy egyik eset
ben sem vették figyelembe a 
tanúvallomást. K. I.-né mun
kaviszonyát azonban még ak
kor sem lehetne beszámítani, 
ha munkakönywel igazolná. 
A nyugdíjtörvény ugyanis olyan 
kizáró rendelkezést tartalmaz, 
amely szerint a mezőgazdasá
gi nődolgozók szolgálati ide
jét csak 1945. szeptember l-től 
lehet számításba venni, füg
getlenül attól, hogy okmá
nyokkal vagy tanúkkal igazol" 
ja azt a nyugdíjigénylő.

— O -
A Munka Törvénykönyvé

ben biztosított fizetés nélküli 
szabadságot volt kénytelen 
igénybe venni O. J. levél
írónk, beteg gyermekük ápo
lására. Bölcsődés gyermekük 
ugyanis otthoni ápolásra szo
rul. Felesége nappali tagoza
ton egyetemi hallgató és ta
nulmányai befejezése előtt 
áll. Számára semmi esetre 
sem lenne előnyös, ha hetekig 
félbe szakítaná tanulmányait, 
ezért olvasónk, az aPa kere
sett olyan megoldást, amit el
ső pillanatban a legelőnyö
sebbnek gondolt. Később azt 
hallotta, hogy a dolgozó férfi
nek is jár táppénz abban az 
esetben, ha a beteg gyerme
ke ápolása mellett nem tud 
munkát végezni.

Levelében azt kérdi, való
ban kaphat-e táppénzt a fize
tés nélküli szabadság helyett.

Igen, az elmondottak alap
ján van lehetőség arra, hogy 
olvasónk táppénzt kapjon, an
nak ellenére, hogy netn ő ma
ga beteg.

Nem is régi az a társada
lombiztosítási rendelkezés, 
amely szerint gyermekápolási 
táppénzre jogosult az az egye
dülálló dolgozó nő, vagy férfi, 
aki egy évesnél idősebb, de 
két évesnél fiatalabb beteg 
gyérmekének ápolása miatt 
nem folytathatja foglalkozá
sát. Ezen a címen azonban 
akár egyhuzamban, akár 
megszakításokkal legfeljebb 
ugyanazon gyermek kétéves 
korának eléréséig összesen 
csak hatvan napra jár táp
pénz. A szorosan vett egye- 
dülállíság fogalmába levél
írónk ugyan nem tartozik be
le, de társadalombiztosítás 
vonatkozásában azt is egye
dülállónak kell tekinteni, aki
nek házastársa valamelyik 
felsőoktatási intézmény nap
pali tagozatának hallgatója.

Olvasónk tehát kérheti a 
táppénzes állományba helye
zését, a lakhelye szerint ille
tékes gyermekszakrendelésen, 
ha beteg gyermeke még két 
éven aluli.

Megjegyezzük, hogy a táp
pénz a fizetés nélküli szabad
ság idejére nem jár. Az eset
leges visszamenőleges táppén
zes állományba helyezési* 
csak a Megyei Rendelői ntézél 
vezetője adhat engedélyt,


