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S Z E R K E S S Z Ü N K  EGYÜTT!
Miért csak 

a m aszeknál?...
Karácsonyra meg akartam 

lepni magamat egy műszőrme 
sapkával, azaz kucsmával, és 
egy bársony nadrággal. Leg
jobb tudomásom szerint 
mindkét holmi téli ruházati 
cikk. És mi volt a gyakorlat?

A tatabányai Centrum Áru
házban az udvarias kiszolgá
lónő azt mondta, nem én va
gyok az első, aki szőrmesap- ■ 
kát keres, de nincs. Nem 
kaptam máshol sem a megyei 
ruházati boltokban. Nem volt 
eredményesebb a nadrágvá
sárlásom sem.

Már-már lemondtam a bár
sonynadrágról és a sapkáról 
is, amikor egyik ismerősöm 
azt tanácsolta, menjek el 
Nyergesújfálura, ott a főúton 
található egy kis maszek üz
let, ott próbálkozzak. És 
csodák csodája, ebben a kis 
üzletben az egyéb különféle 
divatos holmik mellett sike
rült színben és méretben 
megfelelőt találnom a nagy 
választékból. Még csak azt 
sem lehet mondani, hogy a 
maszek „megvágott”.

De miért csak a maszeknál 
lehetett hozzájutni?

Varga Kálmán
Süttő

Cigarettavég a mennyezeten
Környezetünkben mindig 

észreveszünk valami szépet, 
jót, vagy éppen az ellenkező
jét: valami bántót, rendetlen
séget, rongálást, pusztítást. 
Elszömyülködünk, ha azt 
halljuk Yvalakitől, hogy betör
ték éjszaka a háza ablakát, 
vagy -amikor reggel kidöntve 
találjuk az utcai hirdető táb
lákat, vagy a parkban derék
ben ketté tört kis facsemeté
ket latunk.

Maguk az emberek hozzák 
létre környezetünkben a szé

li legszínvonalasabb
Mi, elsősök ebben a fél

évben mégcsak ismerkedtünk 
a KISZ-élettel. Látogattuk az 
alapszervezetek; taggyűléseit, 
s megpróbáltuk eldönteni, 
hogy melyik tetszett a leg
jobban, melyik vertikális cso
port munkájába tudnánk a 
legjobban beilleszkedni.

Különösen tetszettek a 8. 
sz. alapszesvezet összejövete
lei. Programjukban politikai 
oktatás, beszámolók szerepel
tek. Takarókat készítettek a 
vietnami szabadságharcosok
nak, táncos klubdélutánokat 
szerveztek.

Bükki Edit l/'a oszt. 
Tatabánya, Árpád Gimnázium

pet és a jót, s ők követik el a 
barbárságot is.

A kisbéri vasútállomás vá
rótermében nemrég cigaretta
véget láttam a mennyezeten. 
Az égő felével lógott lefelé. 
Ahogy ott bámultam a meny- 
nyezetre, többen is követték 
a  tekintetemet. Volt, aki el
nevette magát a látványon, 
volt aki igen pihent agyú és 
ráérő embernek tartotta, aki 
ezt tette. Legtöbben rosszal
lóan csóválták a fejüket. Én 
is az utóbbiak közé tartoz

tam.
{tem tudni, kik szórakoztak 

így, miközben a vonatra vá
rakoztak, ez azonban bizonyos, 
hogy saját otthonában senki 
nem alkalmazza ugyanezt a 
„díszítő ‘elemet”.

Madarász Rozália 
Kisbér

Takarót 
i Vietnamnak!

A Pajtás által csapatunk
hoz is eljutott a felhívás: 
Takarót Vietnamnak!

Mi is akartunk segíteni a 
sokat szenvedő vietnami gye
rekeken. Ezért levelet írtunk 
a Magyar Nők Országos Ta
nácsának, fonalat kértünk a 
takaró elkészítéséhez. A fonal 
pár napon belül megérkezett. 
Az iskola barkács-szakköré- 
ben az ügyes lányok hozzá
láttak a 10x10 centiméteres 
négyzetek hofgoMsához. A 

négyzeteket összevarrtuk, 
majd a takarót kibéleltük. 
Még karácsony előtt postára 
adtuk a kész takarót. Kíván
juk, hogy a vietnami gyere
kek békében használhassák.

Halmai Mária
Szomód; ált. iskola

Ismeretlen tettesek

Mennyi meglepetés!

Mi, akik nap mint nap vo
nattal járunk munkába, • sze
retjük a fűtött, meleg kocsi
kat, a jó világítást, a kényei, 
mes üléseket.

Sajnos, néha csak szeret
nénk. Ismeretlen tettesek 
ugyanis olyan rongálást mű
velnek, hogy az ablakok fel
húzható tlanok, az ajtót nem 
lehet becsukni, mert a kilin
cset leszerelték. A kocsik sö
tétek, mert kiszerelték az égő
ket, máskor ezek a vandál 
kezek a bőrülésekből hasíta
nak ki hatalmas darabokat,

vagy kiszedik a kocsikat dí
szítő képeket a keretből.

Többször utazom Eszter
gomból az este kilenc óra
kor induló vonattal, és bizony 
felháborító, mit művelnek 
egyesek, főleg iparitanulók a 
vonaton, még az utasok sze
me láttára is. Az utasok hiá
ba figyelmeztetik őket, mert 
még nekik áll feljebb, gorom- 

'bán válaszolnak. Fokozni kel
lene az ellenőrzést a vonato
kon és kellőképpen megbün
tetni a rongálókat. V. J.

Nyergesújfalu

A Dolgozók Lapja tavaly 
október 21-i számában meg
köszöntem a tatabányai gyap- 
júfonó Május 1. brigádjának 
megható első látogatását. Ak
kor megígérték, hogy nem kell 
soká várni a viszontlátásra, 
tartani fogják a kapcsolatot 
az otthon lakóival. Nemrégen 
eljöttek újra, fenyőfát hoztak 
magukkal, amit káprázatos 
gyorsasággal feldíszítettek, és 
narancsokkal körülraktak. 
Meghitt, családias hangulatú 
ünnep kerekedett látogatá
sukból.

Szintén még karácsony 
előtt új látogatóink is érkez
tek: a Tatabányai Élelmiszer 
Kiskereskedelmi Vállalat el
számolási csoportjának szo
cialista brigádja. Ü.j látogató
ink is hosszasan, szeretettel 
elbeszélgettek velünk, majd 

gazdag ajándékkal lepték 
meg mind a kilenc pártfogá
sukba vett gondozottat, akik
nek nincs senki hozzátartozó
juk, és akiket soha családtag 
nem látogathat. Kedves kö
szöntésekkel vidámítoltak 
bennünket, és még egy kis

magukkal hozott itallal is 
megkínáltak minket. Bőséges 
édesség-ajándékukból, még 
újévre is maradt.

Amikor megköszönöm ked
ves látogatóink szeretetét, 
nem feledkezhetek meg ott
honunk igazgatónőjéről sem, 
aki már 10 éve fordítja fá
radhatatlanul minden percét, 
szeretetét gondozottjai jólété
re. Állandóan ellát bennün
ket minden jóval, otthonossá 
teszi szobáinkat és igazságos
ságával, türelmével mindig 
megértő, barátságos légkört 
teremt.

Sok jóindulatot, törődést ta
núsít az otthon lakói iránt dr. 
Madarász József városi főor
vosunk is. aki szintén szere- 
tetet, tiszteletet érdemel 
ezért. •

Azt hiszem, annál több 
örömben, figyelmességben, és 
szeretetben a családtagok sem 
részesülhettek, mint amennyi
vel bennünket elhalmoztak.

S. Margit néni, 
a tatabányai Szociális 

Otthon gondozottja

Én is e g y e té r te k
A Népszabadság január 

6-i. Szót kér az olvasó ro- 
vátában három érdekes le
vélre lettem figyelmes.

Az országot építő nemze
dékről szóló tevéi írójának 
teljesen igaza van. Lassan 
feledésbe mennek azok az 
emberek, akik a régebbi idők
ben szervezkedni mertek és 
baloldali magatartásuk miatt 
munkanélkülivé lettek, vagy 
külföldre kellett vándorol- 
niok. Kezdenek megfeledkez. 
ni azokról, akik í945-től ne
héz körülmények között épí
tették az országot. Pedig- 
több megbecsülést érdemelné
nek azok az egyszerű, idős 
munkások, akik nem tanul
hattak, mert nekik építeni, 
dolgozni kellett, s akiket so
kan lenéznek, félreállítanak. 
Nem elég néha-néha valamit 
írni róluk, hanem a volt 
üzemvezetőjük, a városi és a 
megyei pártbizottság több ér
deklődést tanúsíthatna irán- 
\uk.

A másik, amit szintén csak 
helyeselni tudok, a Segítség 
A sokgyermekes családoknak 

című levél volt. Az e célból 
hozott kormányhatározat na. 
gyón nemes és' örömteljes in
tézkedés volt.

Valamit azonban nem ér
jek: Miért nem kaphatnak 
'saládi pótlékot az egy gyer
mekesek is? Vajon azok nem 
a hazának, a társadalomnak

nevelik gyermeküket? Én úgy 
érzem, mintha ezzel a mellő
zéssel az egycsaládosokat 
büntetnék, pedig lehet, hogy 
betegség vagy egyéb körül
mény akadályozza a több 
gyermeket.

Harmadikként a Védelmet a 
nemdohányzóknak című levél 
ragadta meg a figyelmemet. 
Én is néztem a televízió An
tenna című műsorát, én is 
megütköztem azon, hogy mi
közben a dohányzás káros 
hatásáról tartanak előadást, 

az asztalnál ülő égjük vendég 
nagy élvezettel fújja a füs
töt.

Magam is több esetben ír
tam már a dohányzás káros 
hatásáról. Nagj’on megbot- 
ránkozok azon, ha túlságosan 
fiatalokat, s főleg ha lányo
kat látok dohányozni. A tár
sadalom nehezen tudja meg
gátolni ezeknek a fiataloknak 
a dohányzást. A szülőkre há
rul a feladat elsősorban, hogy 

i ellenőrizzék gyermeküket.
Igazat adok a levél írójá

nak, hogy ha már a dohány
zás terjedését megakadályoz
ni nem tudjuk, legalább ren
deletileg védjük a dohányfüst
től azok egészségét, akik még 
nem rabjai e szenvedélynek 
vagy valamilyen oknál fogva 
lemondanak róla.

Bertalan József levelező,
Tatabánya

Sárfröccsök a falon
Esztergomban,,a áalka Má

té utca 55. számú házban la
kom, a Volán pályaudvarnál. 
Esőzéskor a házunk’ előtt 
mindig bokáig ér a víz és a 
sár az úttest közepéig, az út
építés hibája miatt ugyanis 
nem tud lefolyni a kanális
ba.

Mivel á pályaudvaron igen 
nagy a forgalom, a figyelmet
len gépkocsivezetők agyon
fröcskölik a házunk falát.' 
Igaz, az utca felső részén ott 
van a sebességkorlátozást jel
ző tábla, de azt nem veszik 
figyelembe. Jó lenne, ha a 
pályaudvar elé épült büfé 
sarkára is tennének egyet, mi
vel körforgalom van. Kérjük 
a városi tanács építési osz

tályát, {íasson oda, hogy az 
útfenntartó vállalat ,a  köve

telményeknek megfelelően 
korrigálja az útburkolatot.

így ugyanis -képtelenség 
rendben tartani a házunkat. 
Az ősszel mi is csatlakoztunk 
a tiszta város mozgalomhoz 
és minden évben nem kis 
költséggel helyrehozatjuk, de 
örömünk nem tart sokáig, 
mert az első esős nap után 
az ablak vonaláig ér a sár. 
Az érkező autóbuszok az út 
hibája mfatt bent parkolnak 
az érkezési oldalon s akkor a 
mellette elszáguldó kocsik 
minden sarat és vizet a falra 
és a járókelőkre fröcskölnek.

Kordik Jőzsefné 
Esztergom

Ilyeh elszomorító látványt nyújt házunk, egész hosszában

Nekik
A Komáromi Kőolajipari 

Vállalat almásfüzitői gyáregy
sége több mint kétszáz nyug. 
díjast tart számon. Ezek a 
nyugdíjasok minden évben 
összejönnek egy kis eszme
cserére. így volt ez most is. 
A gyáregység vezetősége és 
szakszervezete száz, nyugdí
jast részesített meleg fogad
tatásban és programot állított 
össze a megjelenteknek.

Először meglátogatták a 
gyárat. Amint végigsétáltak 
egykori második otthonukon, 
nosztalgiával szemlélték a 
gyors fejlődés gyümölcsét: a 
rekonstruált bitumen üzemet, 
a szalagrendszerrel dolgozó 
olaj dobozoló t, a karbantar
tók megnagyobbított műhe
lyét, a korszerűsített szer
számkiadót, amelyek a folya
matosan növekvő igényeket 
hivatottak kielégíteni. Azután 
az új létesítményt, az épülő

ü n n ep
gépzsírgyárat nézték meg, 
amely jelentős része a buda
pesti gyárak vidékre telepíté
sének.

Üzemlátogatás után ünnepi 
műsor fogadta a vendégeket 
az étkezdében, amelyen köz
reműködött a komáromi gim
názium énekkara és a zeneis
kola zenekara. A nyugdíja
sok nevében Karap János kö
szönte meg meleg szavakkal 
az ünnepi megemlékezést.

Vacsora után megindult a 
társalgás. Az egyik nyugdíjas 
elmondtá, hogy mióta nyug
díjba van, Budapesten lakik, 
de onnan is eljött, mert ez a 
találkozó neki ünnep.

■Közben Rigó Rudi és ci
gányzenekara is elkezdte a 
munkát. 'Este Írtig abba sem 
hagyta.

Battyányi László levelező
Szony

Társadalombiztosítási
tanácsadó

Két problémát vet fel le
velében, P. Istvánná, bajnai 
olvasónk, amelyek megoldá
sához segítségünket kéri.

Elsősorban azt. panaszolja, 
hogy termelőszövetkezeti
öregségi nyugdíja kevés, 
mindössze 469 forint. Nyugdi
ja nagyobb összegű lenne, ha 
beszámították volna az 1929— 
1936-ig mezőgazdasági mun
kásként eltöltő Üt idejét és ha 
a nyugdíj alapjául szolgáló 
jövedelméhez a háztáji gazda
ságból származó jövedelmét 
is hozzászámították volna.

Második panasza az, hogy 
mint nyugdíjas termelőszö
vetkezeti tag' nem kap háztá
ji földet, a termelőszövetkezet 
elnöke kifejezetten megta
gadta a kiadását.

Nyugdíj problémájával kap
csolatban tájékoztatjuk, hogy 
a nyugdíjtörvény szerint a 
mezőgazdasági nődolgozók 
munkaviszonya csak 1945. 
szeptember 1-től vehető figye
lembe szolgálati időként. 
Minthogy az említett munka- 
viszonya 1936-ban megszűnt, 
ezért a rendelkezések értel
mében nem számíthatták be a 
szolgálati időbe az addigfenn- 
álló munkaviszonyát.

Ami a nyugdíj alapjául 
szolgáló jövedelmet illeti, itt 
is helj;esen járt el a nyugdíj
megállapító szerv. A terme
lőszövetkezeti tagok nyugdíjá
nak megállapításánál ugyan
is csak a közösen végzett 
munka alapján a termelőszö
vetkezeti tag javára kimuta
tott részesedést, továbbá a 
családi vagy egyéni művelés 
keretében a tag által szemé
lyesen teljesített munkana
pokra eső részesedést lehet 
figyelembe venni. A termelő
szövetkezeti nyugdíjtörvény 
nem teszi lehetővé, hogy a 
háztáji gazdaságból származó 
jövedelmet figyelembe vegyék 
a nyugdíjalapnál.

Másik panaszával kapcso
latiban a levelében foglaltakra 
utalunk. Mint írja, 1969-ben 
kilépett a termelőszövetkezet
ből, ’ elköltözött é3 azóta már 
csak mint családtag végzett 
munkát a bajnai termelőszö
vetkezetben. A háztáji föld 
kiadása nem a termelőszövet
kezeti nyugdíjjogosultsághoz, 
hanem a termelőszövetkezett 
tagsági viszonyhoz fűződik. 
Mivel nem tagja a termelő- 
szövetkezetnek, így* háztáji 
földre sem tarthat igényt. 
Kérésével, hogy á termelő- 
szövetkezet vegye fel tagjai 
sorába, forduljon közvetlenül 
a termelőszövetkezethez,
ugyanis a tagok felviteléről a 
termelőszövetkezet közgyűlé
se dönt.

*  /
M. F. tatai kisiparos 1962. 

január 1-én örömmel vette 
tudomásul, hogy kormányunk 
a kisiparosokra is kiterjesz
tette a kötelező nyugdíjbizto
sítást. Számítása szerint havi 
80 forint nyugdíjjárulék fize
tése mellett tíz év után, vagy
is ez év január 1-én elérte a 
tíz évet és igénybe veheti 
megérdemelt nyugdíját. A 
biztonság kedvéért december 
utolsó napjaiban érdeklődött 
teendői felől a Társadalom- 
biztosítási Igazgatóságnál, s 
'meglepődött amikor azt 
mondták, hogy 5 hónapig 
még ne szüntesse meg iparát, 
mert jelenleg még nem jo
gosult nyugdíjra. A felvilágo
sítást azzal indokolták, hogy 
1964-ben 5 hónapon át men
tesítést kapott a nyugdíjjáru
lék fizetése alól és ezt kell 
pótolnia. Halványan emlék
szik,arra, hogy abban az idő
ben beteg volt és levelezett 
az igazgatósággal, de nem 
gondolta, hogy -ennek ilyen 
következményei lesznek.

Levélírónk helyesen tette, 
hogy előzetesen érdeklődött a 
nyugdíjazás iránt és nem ad
ta vissza iparengedélyét. 
Ugyanezt tanácsoljuk minden 
kisiparosnak, aki nyugdíjba 
kíván menni, s az utóbbi tíz 
év alatt hosszabb ideig volt 
beteg. A kisipari nyugdíjtör
vény ugyanis lehetővé teszi, 
hogy saját kérelmére mente
sítsék a nyugdrjjárulék fize
tési kötelezettsége alól azt a 
kisiparost, aki egy hónapot

meghaladó, keresőképtelent 
get okozó igazolt betegség* 
miatt szünetelteti iparát.

Levélírónknál is nyilvánva
lóan ez történt, amikor 1964- 
ben beteg volt. Valószínűleg 
megfeledkezett arról, hogy 
akkor öt hónapon át mente
sítették a nyugdíjjárulék fi
zetése alól, tehát nem fizetett 
nyugdíjjárulékot.

Az 1961. évi 20. sz. tvr. 17. 
§-a szerint csak az az időtar
tam számít biztosítási idő
nek, amelyre a kisiparos 
nyugdíjjárulékot fizetett Já
rulékfizetés nélkül még ak
kor sem lehet nyugdíjra jogo
sító biztosítási időt szerezni, 
ha a kisiparos a társadalom- 
biztosítási szervtől kapott 
mentesítést a fizetés alól. Az 
elmaradt járulékot utólag 
nem lehet megfizetni, hiszen 
annak idején saját kérelmére, 
betegségére való tekintettel 
adtak mentesítést. Ezért a 
nyugdíjjogosultság megszerzé
sére az az egyetlen lehetőség, 
hogy a még hiányzó időre 
fenn kell tartani iparát és 
fizetni kell a nyugdíjjárulé
kot.

+
A jutalom táppénz alap

ként történő figyelembevéte
lével kapcsolatos B. ,Gy. le
vele. Mint írja, munkahelyén 
a dolgozók jelentős része ka
pott az elmúlt év folyamán 
jutalmat. Közülük többen 
rövidebb-hosseabb ideig táp
pénzes betegek is voltak, a 
jutalom összegéből levonták 
a nyugdíjjárulékot és ea ideig 
mégsem kaptak utána táp
pénzt. A többiek nevében is 
kérem, tájékoztassanak ta
nácsadójukban a vonatkozó 
rendelkezésekről, az esetleges 
kötelezettségeinkről.

A 10/1968. SZOT. sz. sza
bályzat úgy rendelkezik, hogy 
a keresőképtelenség első nap
ját magában foglaló naptári 
évben adott jutalom után 
táppénz abban az esetben fo
lyósítható, ha a dolgozó ke
resőképtelensége 30 napnál 
hosszabb ideig tartott meg
szakítás nélkül. Következés, 
képpen, nemcsak a betegség 
kezdete előtt kapott jutalom 
képez táppénz alapot, hanem 
a naptári év bármely idősza
kában kapott jutalom is. AZ 
utána járó egynapi táppénzt 
úgy számítják ki, hogy az év 
folyamán kifizetett jutalma, 
kát összeadják, s ezt eloszte 
iák az adott naptári év ösz- 
szes munkanapjaival, figye
lembe véve a munkaidő be
osztást, például nem szabad 
szombatos munkarend esetén 
313-mal osztanak. Az így ka
pott napi átlag jutalom 65, 
illetve 75 százalékát folyósít
ják táppénzként a keresőkép
telenség első napjától, ha az 
meghaladta a 30 napot. Ugyan
ez . a helyzet akkor is, ha a 
betegség átnyúlik a követke
ző naptári évre.

Az említett rendelkezés 
egyik érdekessége az, hogy a 
jutalom összegét még akkor 
is a teljes naptári év munka, 
napjaival osztják, ha a dol
gozó munkaviszonya év köz
ben kezdődött.

A kifizetőhelyeknek hiva
talból kell intézkedni a2  
ilyen táppénzkülönbözetek ki
utalásáról, mégpedig a tárgy
évet követő naptári évben, az 
év végi részesedés elszámolá
sával egyidőben.

Ahol nincs év végi részese
dés, ott már januárban kell 
intézkedni az elszámolásról. 
Az a dolgozó tehát, aki az 
utóbbi kategóriába tartozó 
helyen dolgozik, s 1971-ben 30 
napot meghaladóan volt be
teg és jutóimat is kapott, 
máris kérheti a kifizetőhelyen 
táppénzkülönbözetének el
számolását, ha azt eddig hi
vatalból nem tették volna 
meg.

Aki viszont a táppénzét a 
Társadalombiztosítási Igazga
tóságtól, vagy annak Kiren
deltségétől kapta, kérje mun
káltatóját, hogy készítse elés 
küldje meg a kapott jutalmak 
összegéről azt • a kimutatást, 
aminek alapján majd pótló
lag kiutalják a  táppénzkülön- 
bözetet


