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SZERKESSZÜNK EGYÜTT!
Ilyen is előfordul... P ó tk ö te t

Az utóbbi években szinte 
term észetessé vált, hogy a
felnőtt korosztály is tanul. So
kan fejezik be az általános is
kola hét-nyolc osztályát, s
rengetegen tanulnak közép- és 
felsőfokú iskolákban. Hitka az 
n i  iskolaigazgató, aki nem  kap 
miitöen évben levelek am ely
ben igazolást kér valaki arról, 
hogy abban az iskolában ta 
nult. de elvesztette az utolsó 
évet igazoló okmányát, kéri 
annak pótlását 

A napokban hallottam  egy 
nem m indennapi esetet. Az 
egyik ilyen igazolást kérőnek 
a  neve ismerősnek tűn t az

Kö vetendő 
példa

A BHG-ban dolgozom, m int 
nyugdíjas. Szeptember 11-én 
délelőtt a rra  k ért bennünket 
fiatal munkavezetőnk, hogy 
b ár ma szombat van, s a m un
kaidő eg}' óráig tart, segítsünk 
egy sürgős m unkában, aminek 
hétfőre el kellene készülnie.

A kérésnek eleget tettünk, 
ott m aradtunk s bem entünk 
vasárnap is. A munka, egy 
kétszáz négyzetméteres rak-

igazgatónak, pedig a levélíró 
á lta l em lített időpontban 5 
még nem ebben az iskolában 
tanított. A levél megfogalma
zása is a rra  késztette őt, hogy 
kicsit nyomozzon a kérelmező 
személye iránt, aki azt írta, 
hogy most lehetősége és ideje 
is van az általános iskola be
fejezésére.

„A nyomozás’T eredm énye
ként az igazgató megtudta, 
hogy a  kérelmező neve azért 
volt ismerős neki. m ert hal
lott róla, hogy betört megyénk 
egyik ABC áruházába. Je len
leg méltó büntetését tölti.

Az iskolaigazgató term észe
tesen elküldte a kért igazolást, 
hogy ezt a „lehetőséget” tény
leg kihasználhassa, ezúttal jó
ra, tanulásra, hiszen talán az 
is elősegíti javulását.

Varga István.
Tata

Pótkötet címmel jelent meg 
írás az islet és Irodalom egyik 
szeptemberi számában. A cikk 
szerzője ironizáló hangon fo
gadja a  h írt, mely szerin t rö
videsen megjelenik az Uj Ma
gyar Lexikon VII. kiegészítő 
kötete. Elöljáróban helytelení
ti, hogy e sorozat 2.. 3. kiadása 
utánnyom ással készült, s ügy 
gondolja, hogy az időközbeni 
idejét m últ szövegrészek fel- 
frissítése, illetőleg kiegészítése 
nem oldható meg pótkötettel. 
Szerinte inkább egészen új Üj 
Magyar Lexikont kellene k i
adni, és am ikor ennek z  betűs 
kötete, megjelenik, m ár jöhet
ne az újabb átdolgozott kiadás 
újabb sorozata „és így tovább, 
körbe-karikába.”

Hazánkban eddig több száz
ezer em ber vásárolta meg á 
kérdéses lexikon-sorozatot. 
Ezek a  könyvtulajdonosok 
(köztük magam is) bizonyára

nagyobb örömmel fogadják a 
kiegészítő VII. kötetet, m int 
az em lített cikk szerzője. Fo
gadjuk annál is inkább, m ert 
valóban szükségünk van k i
egészítésre. Hiszen nem dob
hatjuk  el az előző hat kötetet, 
és nem vehetünk helyette 
újabb hatot. Hiszen ha m a új 
átdolgozott kiadást vennénk is, 
részben az is elavulna tíz év 
után, és nem sokan tehetnék 
meg azt. hogy évtizedenként 
ú jra  megvegyék a legfrissebb 
kiadasu lexikonokat.

M arad tehát az 3 megoldás, 
hogy pótkötet vásárlással — 
ha lesz ilyen — egészítgessük 
ki a  m ár méglevő sorozatot. 
Ilyen szemszögből nézve vár
juk — és nagyon várjuk! — 
az ígért pótkötet megjelené
sét.

H. G.
Komárom

Ha még több támogatónk lenne!
A megyei művelődési köz

pont Tatán számos szakkörnek 
és klubnak ad  otthont, többek 
között a város nyugdíjas k lub

szociális körülm ényeit és pon
tosan vezeti gazdasági ügyeit.

A szép elképzeléseket és 
terveket azonban csak úgy

tárhelyiségnek a lebetonozása jának is. A klub tagjai igen tudjuk valóra váltani, . ha a
művelődési központon kívül 
más támogatói is akadnak

elkészült. A szakem berek és a 
segédmunkások egyformán de
rekasan dolgoztak.

Régen láttam  ilyen lelkese
déssel végzett tempós összefo
gást. Ha mindig és m indenütt 
ilyen tempóban dolgoznának, 
eredm ényeink még nagyobbak 
lennének. Ehhez természetesen 
az kell. hogy m indenütt jó 
példával já rjanak  elő. A jólét
nek a m unka az alap ja : a jó 
munka.

Bertalan József 
levelező, Tatabánya

Nem feledkeztek 
ine« rólunko

hálásak Szirtes László igazga
tónak, am iért az addig mos
toha körülmények^között m ű
ködő klubnak állandó helyisé
get biztosított.

A ta.ai nyugdíjasok klubja 
országos viszonylatban is egyi
ke azoknak a keveseknek,

nól, míg el nem  érte  a nyug
díjkorhatárt. A vállalatok tá 
m ogatása tehát azoknak az 
idős m unkatársaknak szólna, 
akik korábban az intézmény 
dolgozói voltak.

Ha látnák tagságunk örö-
klubunknak Jó lenne, ha más mét, a  kapott segítséggel el-
üzemek és intézmények is kö
vetnék a MÉSZÖV, a Kesztyűs 
Ktsz, a  K ádár Ktsz, valam int 
a H űtőtechnika fetsz példáját, 
amelyek segítették klubunkat. 
Tagságunk a rra  kéri a többi 

amelyek 1970-ben m ár tízéves üzemet, és vállalatot, gondoi-

Községünkben szombaton 
ta rto tták  meg a m ár hagyo
mányos öregek napját, ami 
m indig nagy öröm et szerez ne
künk, m ert ebből is látjuk, 
hogy nem feledkeznek meg 
rólunk.

fennállásukat ünnepelték. Gö- 
möri Antal, a klub elnöke és 
alapító tagja, küzdelmes tíz 
évről, s egyre színvonalasabbá 
váló kulturális tevékenységről 
és jelentős tagsággyarapodás
ról számolhat be. Az ő vezeté
sével és olyan fáradságot nem 
ismerő segítőtársak közrem ű
ködésével, m int Mészáros K á
roly és Wagner Imréné, vált 
jó közösséggé a ma m ár m int
egy 450 főnyi tagság.

janak rájuk, hiszen nagy több
ségük ebben a városban dol
gozott a különféle vállalatok

é rt eredm ények lá ttán  bizto
san meghatódnának. Igen jól 
esik a  nyugdíjasoknak, ha a 
korm ány és a p árt törődésén, 
megbecsülésén kívül szűkebb 
pátriájuk  is gondoskodik ró
luk.

Szabó László, 
a számvizsgáló bizottság 

elnöke

Kis lopás—nagy közöny
Szeptember 7-én dolgom 

akadt a Pénzügym inisztérium 
ban, így Budapestre utaztam.

Délután, m aradék időmben 
betértem  a D una-part pesti

Ez a pillantás elég volt ah 
hoz, hogy egy nyolc év körü
li fiú benyúljon az utcáról és 
villámgyorsan elemelje a 
tábla csokoládét. Utána, jó

A klub nyugdíjas tagjai ked
vezményes színházbérletet 
válthatnak, előadásokon, film 
vetítéseken vehetnek részt, ki
rándulásokat, találkozókat

A  kuJtúrház előtt úttörők szervezhetnek. M ár hagyomá- lászbástyára. 
vártak  bennünket virágcsokor- nyossá vált a Fényes fürdői A kávét m ár kevésbé

oldalán lévő Mackó eszpresz- ötven m éter távolságból, vidá-
szóba. Az utcai teraszon ü l
dögéltem, egy napernyő alatt. 
Kortyolgattam a kávémat, é l
veztem a pihenést és a szép 
k ilátást a folyóra és a Ha-

él-

rnan szemlélte megrökönyö
désemet.

Mindez szépszámú járókelő 
szemeld ttára történt. Egy pil
lan tásra sem m éltatták az 
esetet. Igaz, nem nagy ügy

ral. a teremben pedig feldíszí- öregek napja, amely felkeltet- veztem, ezért egy jobb íz re- vo^> ^e_ nem volna sza-
te tt asztal. Az ünnepséget T* . _ ..
Oláh Tibor vb-titkár nyitotta e “  ország más részéin nut
meg, u tána dr. Kristóf István kodo nyugdíjas klubok erdek- 
körzeti orvosunk üdvözölte az lődését is. 
öregeket, m éltatta áldozat- 
készségüket, m ajd a  kis óvo
dások és úttörők m űsora kö
vetkezett.

A klub tízéves fennállásá
nak m egünneplését követően 
új vezetőséget választottunk, 
amely Káló Gyula elv társ irá- 

. , , ... . , nyitásával, a  klub eddigi ta-
2 3 E S 2 L  pasztalataira és eredményeire

támaszkodva kezdte meg mű-

ményében elővettem táskám 
ból az ú tra tartogatott cso
koládémat. Az asztalra he
lyeztem, s egy pillantást ve
tettem  a táskám ra, bezár
tam-e?

bad előfordulnia. S talán 
nem haszontalan, ha máso
kat óvatosságra intek vele.

K. J.-né, 
Tatabánya

Társadalombiztosítási
tanácsadó

Milyen nyugellátásra ta r t
hat é lettárs jogán igényt, k é r
dezi M. L.-né tatabányai ol
vasónk. Nyolc évig élt h á 
zasságban első férjével, há
zasságuk megromlott, és fel
bontották Házasságukból há
rom gyermek született, akiket 
sok nehézséggel nevelt, m ert 
sa já t keresete csekély volt, 
férje pedig a , bíróság által 
m egítélt gyerm ektartásdíjat 
rendszertelenül fizette.

Amikor ilyen körülmények 
között m egism erkedett egy 
megértő férfivel és az fel
ajánlotta tám ogatását, öröm
mel költözött annak házába, 
három  gyermekével. I tt  a  
gyermekek és ő maga is nyu
godt otthonra, szeretetre ta 
lált, sőt kétévi együttélés 
után közös gyermekük is 
született. A házasságkötést v a
lahogy halogatták és most 
élettársa hirtelen meghalt. Is
mét egyedül m aradt, most 
m ár négy gyermekével. Mi
lyen segítségre szám íthat a 
társadalom biztosítástól — kér
dezi.

Először sa ját személyére vo
natkozóan adunk tájékoztatást. 
Törvényeink lehetőséget biz
tosítanak arra, hogy az é let
tá rs sok tekintetben a házas- 
társsal azonos jogokat, élvez
zen. így, az 1953. évi 40. sz. 
tvr. 13. §-a kim ondja, hogy 
özvegyi nyugdíjra jogosult a 
feleséggel egyenlő feltételek 
m ellett az a nő (élettárs) is, 
aki a m eghalt férfival an 
nak halálá t közvetlenül meg
előzve legalább egy éven át 
együtt élt, ha az együttélésből 
gyermek szárm azott és a férfi 
az apaságot elismerte, vagy azt 
a  bíróság jogerősen megállapí
totta. Levélírónk — m int ír 
ta — két éven á t é lt együtt 
m eghalt élettársával, együtt
élésükből gyermek származott. 
Ha élettársa az apaságot el
ismerte, vagy esetleg most 
utólag a bíróság megállapítja, 
akkor legalább egy évre az 
ideiglenes özvegyi nyugdíjat 
igényelheti.

Azt, hogy egy év után to
vábbra is kaphatja-e az állan
dó özvegyi nyugdíjat, a h iá
nyos adatok m iatt nem tudjuk 
eldönteni. Az özvegyi nyugdíj 
igénylésekor a nyugdíjm egál
lapító szerv fogja m ajd az el
bírálni, vagy ad tájékoztatást 
annak lehetőségéről. A lényeg 
az, hogy most egy éven át 
mindenképpen jogosult özve
gyi nyugdíjra, am elyet a Ta
tabányai Társadalombiztosítási 
Igazgatóságtól kell igényelni.

A gyermekek árvaellátásra 
jogosultsága azonban nem egy
form án alakul. Az együtt
élésből származott, tehát az 
elhalt élettárs vérszerinti gyer
meke feltétlenül jogosult á r 

Végül finom disznótoros

vendégeltek meg bennünket 
Köszönetét mondunk minden 
közreműködőnek a szép meg- 
em lekezésért

Fülöp Erzsébet,
S zom ód

ködését. A tervekben szere
pelt egy olyan ny ilvántartás
nak a  bevezetése, amely fi
gyelemmel kíséri a tagság

Legenda és kegyelet
A közelgő október 6. törté- nagy tisztelettel emlegetik a 

nelmünk gyászos emlékű nap- magyar szabadságharcot, és a

Honnan a mellékes 2000?
Szabad napomon elutaztam  Erre ő azt feleli, tejkihordó és 

Pestre vásárolni. Meg is ta- nagyon siet haza, m ert épit- 
iáitam , am it kerestem , s igye- keznek. Kérdésére én is meg- 
keztem  vissza, haza. mondom, hogy fizetésem 1200

Kelenföidön egy néni mel- forint. Felnevet és megjegyzi, 
lém. szemben egy középkorú hogy azért még felkelni sem 
férfi ült le. A férfi ham arosan érdemes. S m agyarázatul hoz-

ja. 1849. október 6'-án végez
te tte ki Haynau a magyar sza
badságharc tizenhárom hős tá 
bornokát. Kilencen bitófán 
végezték életüket: Aulich La
jos, Damjanich János. Knézich

tizenhárom  vértanút. Több le 
gendát is őriznek az aradi k i
végzésről. Váh aki a rra  eskü
szik, hogy az egész egy meg
rendezett drám ai színjáték 
volt, október 6-án Aradon

Károly, Lahner György, Lei- csupán egy-két kivégzést haj- 
ningen-W esterburg Károly, to ttak  végre, m ert a tizenhá-
Nagy-Sándor József, Pölten- rom tábornok közül többen 
berg Ernő, Török Ignác, Vé- m ár m eghaltak a várfogságban 
csei Károly. Négyet — Des- Temesváron. Van aki úgy tud- 
sewffy Arisztidet, Kiss Ernőt, ja, hogy m ár a  világosi fegy- 
Lázár Vilmost, Schweidei Jó- verletételkor ketten életüket 
zseíet — „kegyelemből” golyó vesztették. Nagyváradi öregek 
általi halálra  ítéltek, ö tvenhét esküsznek arra, hogy az otta-

papírokat keresett a zsebében, záteszi. hogy ő 4 ezret keres, éves volt a legidősebb Aulich ni várban is végeztek ki egyet
to llat vett elő és számolt.

— Tetszik tudni, addig nem 
vagyok nyugodt, am íg a pa
pírjaim  nem stimmelnek, és 
nekem is legyen meg a ren 
des „ugrini” — mondta, ezt 
m ár nekem szánva.

H allgattunk a m ellettem  ülő 
nénivel, m ert nem tudtuk mi

kettő meg bejön mellékesen. Lajos, hamincéves a legfia- a  tizenhárom  közül, de ennek 
A m ellettem ülő néni rám  talabb Leiningen-W esterburg sincs hitele,

nézett és megjegyezte, hogy ő Károly. Dessewffy kivételével Lahner György holttestét, 
is 1200 forin tért dolgozik, s valamennyien az osztrák csá- aki. a nagyváradi fegyvergyá-
fiatal korában örült volna, ha szári hadsereg tisztjei voltak, ra t vezette, a kivégzést követő
állandó m unkát tudott volna de lelkesen csatlakoztak a m a- napon tem ették el. Mácsán —
kapni. 1 gyár szabadságharchoz és je- a mai M aceá-n — ahová ér-

Azt, értem, m iért keres a lentős irányító  szerepet já t- dekes módon került. Damja-
tejszállító 4 ezer forintot, hi- szottak abban. A világosi fegy- nich János sógornője megvesz-

ről van szó. Kis idő múiva szén állandóan éjjel dolgozik, verletétel után osztrák fogság- tegette a  hóhérlegényeket,
m egint megszólalt, a  férfi, m ár meg is érdemli. De viszont ba kerültek és Ferenc József hogy a  „szakállas öreget” ne
készen volt a  papírm unkája* azóta is gondolkozom, hogy u tasítására Haynau kivégezhet- temessék el a  vesztőhelyen,
val és elégedetten rak ta őket m ikor és hol keresi meg azt a te őket. Ugyanazon a napon hanem  vigyék ki a  22 kilom é-
zsebre. Kérdeztem, hogy hol mellékes 2 ezret, m ert azzal hajtották végre a halálos íté- té rré  fekvő birtokára. A hö-
doígozik. m iért nem a m unka- nem dicsekedett. letet Pesten Batthyány Lajo- hérlegények éjjel meg is je-
helyén végzi el a papírm un- son az első m agyar független leniek, de nem Damjanich,
káját, hiszen ott kényelmesebb Filipsz Antal ne, felelős miniszterelnökön is. hanem Lahner holttestével —
ltomé, mint a mozgó vonaton. Tatabanya Aradon m  környékén, ma m mert é »  szak állt v ise li A

hóhérok nem m erték vissza
vinni a  tetem et, inkább vál
lalták, hogy kihozzák Damja- 
nichét is. így is tö rtén t s 
Damjanich rokonsága közös 
sírba te tte a ke i hőst. Amikor 
vonattal elhagyjuk Lököshá- 
zát és közeledünk Arad felé, 
lá tni lehet, ezt a  vaskerítéssel 
körülvett kettős sirt, a  ’közös 
sírkővel.

A aradi kultúrház nagy ré 
szét a megyei múzeum foglal
ja  el, am elynek egyik nagy
term e az aradi tizenhárom 
em lékét őrzi. V itrinben áll 
többek között annak a kocsi
nak két oldala, am elyen Dam- 
japichot szállították a vesztő
helyre, s látható o tt Damja - 
nich fotelje és m ankója és a  
vértanúktól származó egyéb 
használati tárgyak, feljegyzé
sek is. A rom án nyelvű fel
iratok m ellett m agyar nyelvű
ek is tájékoztatnák, s a múze
um m unkatársai, sőt, az igaz
gatója is ritka  figyelmesség
gel kalauzolja a  látogatókat.

Ha Rom ániába visz ütünk, 
ne kerü ljük  el Arádot, láto
gassuk meg a múzeumot, ahol 
kegyelettel c -zik a tizenhárom 
vértanú emlékét.

Cseicsner Rezső, 
Dorog

vaellátásra, ha apaként ő sze
repel a születési anyakönyvi 
kivonaton (ez ugyanis bizo
nyítja az apaság elismerését.) 
Az első házasságból szárm a
zott három gyermeke, m int 
az elhalt élettárs nevelt gyer
mekei. azonban nem kaphat
nak árvaellátást.

A m ár em lített törvényere
jű  rendelet 19. §-a kim ondja, 
hogy az elhalt dolgozó ne
velt gyermeke akkor jogosult 
árvaellátásra, ha a gyerm ek
nek ta rtásra  köteles és képes 
hozzátartozója nincsen. Volt 
férjé t a gyermekek után ta r
tásdíj fizetésére kötelezték, 
ezek szerint — bár a tartásd i- 
ja t rendszertelenül fizeti — 
mégis van a gyermekeknek 
ta rtásra  köteles és képes hoz
zátartozója. Egyetlen tan á
csunk ebben: különösen most, 
hogy ilyen helyzetbe került, 
ki kell kényszerítenie a ta r-  
tásdíj rendszeres fizetését, sőt 
ajánlatos lenne volt férje 
keresetét ellenőrizni, és ha 
megállapítja, hogy az a ko
rábbihoz képest em elkedett, 
kérheti a bíróságtól a ta rtás
díj felemelését.

Szükséges még, a  családi 
pótlékra is felhívni figyelmét! 
É lettársa bizonyára kapta a 
négy gyermek után járó csa
ládi pótlékot. Ezt az 6 jogán, 
hat hónapon á t még folyósít
ják. Ha pedig ön dolgozni 
fog, akkor m int egyedülálló 
nő, az árvaellátás m ellett to
vábbra is mind a négy gyer
meke után igényelheti a csa
ládi pótlékot.

- O -

Katonai szolgálata megszű
nését követő betegségére kap
hat-e táppénzt, ha igen, m i
lyen keresethez igazítják azt? 
— kérdezi Gy. B. Budapes
ten tartózkodó levélírónk.

K ét évig tartó  sorkatonai 
szolgálatából szerelt le és te r
mészetesen, itt a  megyében, 
régi m unkahelyén ak art ú jra  
dolgozni, ugyanabban a v il
lanyszerelői beosztásban, 
ahonnan annak idején bevo
nult. De m ielőtt m unkába á llt 
volna, közúti balesetet szén. 
vedett, s  előreláthatóan hosz- 
szabb ideig ta rtó  gyógykeze
lésre szorul. Keresete csak 
bevonulása előtt volt, az eh 
hez igazodó táppénzt viszont 
m éltánytalannak ta rtaná, fi
gyelembe véve azt a körül
ményt, hogy azóta a szakm un
kás béreket m unkahelyén is 
rendezték, felemelték.

Amennyiben olvasónk mun
kahelyén katonai szolgálata 
alatt is fenntarto tták  a m unka- 
viszonyt, nincs akadálya annak, 
hogy táppénzt kaphasson. A 
szükséges orvosi igazolásokat 
minden esetre le kell adni a 
kifizetőhelyen. Minthogy a 
táppénz az elvesztett kereset 
pótlása és általában a kereső- 
képtelenséget megelőző 3 havi 
átlagkeresethez igazodik, jogo
san kérdezi a tanácsot kérő, 
hogy sajátos helyzetében m i
lyen összegű táppénzre szá
m íthat, am ikor a betegségét 
megelőző két évben nem is 
volt munkabére.

A 6/1955 SZOT sz. szabály
zat 98. §-a erre az esetre is 
ad útm utatást, E szerint a  le
szerelt katona részére is kell 
táppénzt adni még akkor is, 
ha a keresőképtelenségét meg
előző 3 havi időszakban nem 
is dolgozott, m unkabért nem 
kapott... Ilyen esetben a  táp 
pénzt úgy szám ítják ki, hogy 
a beteg utolsó m unkakörének 
megfelelő, de a megbetegedés
kor érvényes bérszabályzat 
(kollektív szerződés) szerinti 
átlagos m unkabért veszik fi
gyelembe.

így a beteg fiatalem ber v a 
lóban ahhoz az elvesztett ke
resethez fog hozzájutni táp 
pénz form ájában, am it újbóli 
m unkábaáilása folytán kapott 
volna. Tehát a villanyszerelői 
szakm ára érvényes m unkabér 
besorolás átlaga alap ján  fog
já k  « táppénzt kiszám ítani,


