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SZERKESSZÜNK EGYÜTT!
Kők a közérdekért Megalakult

Nem elég általánosságban 
tudni a  népfront tevékenysé
géről, érdem es részletesen is 
megismerkedni vele.

A ta tai járásban az utóbbi 
három  évben nagyon sok'at 
fejlődtek a népfront klubjai, s 
ezt nem csak számszerű fejlő
désükre, hanem  az ott folyó 
színvonalas tevékenységre is 
értem.

Az élvonalban lévő — Na
szály, Tarján, Dad, Szomód, 
Héreg — .nőklubjainak  tevé
kenysége közismert, m íg most 
Kocs, Kecskéd is felzárkózik 
hozzájuk.

A közelm últban m agam  is 
részt vettem  néhány klubes
ten, s  olyan aktivitással ta lá l
koztam, am ire nem  szám ítot
tam. A nőklubok tagjai részt- 
vesznek a  községpolitikai te r 
vek kialakításában, felm érése
ket végeznek, konkrét javasla
tokat tesznek, am elyeket az il
letékesek figyelembe is vesz
nek.

Naszályon például az egyik 
klubesten a r ró l . tárgyaltak, 
miképpen is hozzák létre az 
öregek napközi otthonát.

A klubesteken elhangzott 
előadások tém ája érdekes. 
Ilyenek: A társadalm i szemlé
let form álása, a női egyenjo
gúság érdekében, vagy a kor
szerű családtervezés.

A klubestek erősítik  a kö
zösségi szemléletet, szélesítik 
a nők  politikai látókörét. N a
gyon eredm ényesek a  kerék
asztal beszélgetések is, ahol 
sok minden, egyéni és közéleti 
téma szóba kerül. Visszatérő 
tém a: hogyan lehetne a nők 
gazdasági érdekeit még jobban 
védelmezni, ku ltu rá lis fejlődé
süket jobban biztosítani.

A járási népfron t elnöksége 
még ebben a hónapban tapasz
talatcsere értekezletet ta rt 
T arjánban és Dadon további

nőklubok létrehozása érdeké
ben.

A helyes nőpolitika hatására 
több helyen m agára vállalja  a 
férj az otthoni m unkát, a  kis
gyermek elaltatását, hogy fele
sége elmehessen a nőklub ren 
dezvényeire. Igaz, ez még nem  
általános, s ta lán  nem  harag
szanak meg rám  dunaszent- 
m iklósi férfitársaim , ha m eg
mondom, hogy ezen a téren  
nekik is van m it tenni. Duna- 
szentm iklóson nem csak a fér
fiak m unkaszeretők, a  nők  is 
sokat dolgoznak, legalább ezen

az alapon hadd kapcsolódja
nak  be ők is a közéleti tevé
kenységbe.

A szociálpolitikai kérdések
kel foglalkozó em berek nap 
m in t nap tapasztalják, milyen 
hasznos és sokoldalú segítsé
get nyújtha tnak  a nők' a csa
ládvédelm i teendők ellátásá
hoz, s ezzel m ilyen nagy szol
gálatot tesznek a társadalom 
nak ezért kell megértéssel fo
gadni a család férfitagjainak 
is ezt a  törekvést.

Horváth István, levelező 
szoc. pol. főelőadó

Megmentették az m ókám at
Fél éve vigyázok három éves 

unokám ra. M agam sem tu 
dom, hogyan felejthettem  k in t 
a  gyógyszeremet, m ikor úgy 
ügyelek rá. De, m ost szomba
ton  reggel csak azon vettem  
m agam  észre, hogy Józsika 
rosszul van és a Hybernálom - 
ból 8—9 szem hiányzik.

Józsika szinte félholtan ke
rü lt a megyei kórház gyerm ek- 
osztályára. Nem lehet elm on
dani azt a  lelkiism eretes oda
adást, am ivel valósággal h a r
coltak életéért az orvosok 
és ápolónők, nem  is tudom, 
hányán.

És nem  hiába! Az első vá l
ságos nap után tú lju to tt a  k rí
zisen és m ár egészen jól van. 
Tudom, az én boldog koszöne- 
tem et azzal h árítják  el: am it 
te ttek  kötelességük volt. De én 
érzem, és tudom, hogy több 
a n n á l . . .

K. L.-né 
Tatabánya-Újváros

(Juhász Józsikát sikerült 
gyors, gondos orvosi beavatko

zással megmenteni. A nagyma
ma a kiállt izgalmak és a kín
zó lelkiism eret súlyától mégis 
majdnem összecsuklik. Ö már 
egész életére megtanulta, hogy 
gyógyszereit a szekrény leg
magasabb polcára tegye és 
gondosan elzárja. De vajon  
okulnak-e az esetből mások is, 
komolyan veszik-e a gyakori 
figyelm eztetést, hogy a házi 
gyógyszertárat olyan helyen 
tartsuk, hogy gyerek véletle
nül se férjen hozzá. Mert, lám, 
K. L.-né feledékenysége haj
szál híján unokája életébe ke
rült! A  szerk.)

az
Régi kívánsága te ljesü lt a 

ta tabányai egyedülállóknak. 
Végre sikerült életre  hívni 
ezt az oly sokat szorgalmazott 
klubot.

Az V. körzeti Vöröskereszt 
és a pártalapszervezet nőfe
lelőse megértéssel fogadta az 
igényt és vállalta  a megala
kuló klub védnökségét.

Az , egyedülállók k lubja 
egyelőre a  vasutasok szakszer
vezetének épületében kapott 
helyet, a tatabánya-alsói v a 
sútállom ásnál, ahol m árcius 
1-től m inden héten csütörtö
kön 17 órától este 22 óráig 
gyűlnek össze a  klub tagjai.

Tagjai lehetnek mindazok a 
26—60 év közötti egyedülálló 
nők és férfiak, akik  a klub 
közösen kidolgozott szabályait 
elfogadják és betartják . A 
k lub  sa já t költségén m űkö
dik és szigorúan zártkörű lesz.

M áris több helyről kaptunk 
ígéretet, hogy segíteni fogják 
klubunk színvonalas m űködé
sét, a  családi intézet veze
tője gondoskodik például az 
első, m árcius 8-i összejövetel 
ünnepélyessé tételéről.

Szeretettel fogadunk m in
den segítséget, javaslatot, és 
v árjuk  azok jelentkezését, 
akik klubunk tag jai akarnak  
lenni.

K. S.-né 
Tatabánya

Sár és huppanó

Lelkesedés, vállalás, aktivitás
A dadi iskola 1302-es szá

mú Munkácsy M ihály úttörő- 
csapatának elnöksége m eg
tarto tta  kibővített kü ldö tt
jelölő ülését. Jelen voltak a 
párt, a KISZ, a szülői m unka- 
közösség vezetői, tisztségvi
selői, ifivezetők, szülők. az 
iskola nevelői s a pártoló t a 
gok mind.

KRESZ-oktalást. A szülők 
személy szerint vállaltak  fel
ügyeletet és aján lo tták  fel 
segítségüket a sportban, 
részt vesznek kirándulásokon 
és az úttörőfoglalkozásokon.

Csekovszky Arpádné 
Dad

Több m in t 25 éve lakom 
Dorogon, de ilyen feldúlt á l
lapotban m ég nem  lá ttam  a 
község főutcáját.

Tudom, út- és csatornaépí
tés folyik, de, véleményem 
szerin t akkor sem szabadna 
ilyen állapotban lenni ennek 
a nagyforgalm ú főútvonal
n a k  A sár olyan m éreteket 
ölt, hogy a já rd á ra  is felér. S 
rengeteg a  huppanó, m ár 
egyenes életveszélyes a  köz
úti közlekedés.

A Gorkij utca állapota még 
a  főútét is felülm úlja. Nem 
azt mondom, hogy m áról- 
holnapra építsenek új utat, de 
egy kis körültekintéssel és jó
ak ara tta l lehetne ra jta  segí
teni. Salak elterítésével és le

hengeflésével ideiglenesen já r
hatóvá lehetne tenni. Leg
alább egy nyom távot jav íta
nának meg belőle. Most, hogy 
felengedett a téli fagy, sem 
gyalog, sem gépkocsival nem 
lehet oda lejutni, hiszen a 
kocsi tengelyig süllyed. A n a
pokban lá ttam  egy fiatal 
anyát, egyik k a rján  kisgyer
m ekét vitte, m ásik kezével 
gázpalackot vonszolt a  sá r
tengerben. S naponta hány 
em ber já r ja  ezt az utat, de 
.^gyógyírt” nem  ta lál r á  sen
ki. Állítom, hogy kevés pénz
zel is  lehetne ra jta  segíteni, 
csak ak a ra t és hozzáállás k é r
dése.

Szabados György 
Dorog

„Virágos, tiszta Tatáért”
A hozzászólások m egállapí

tották. hogy az úttörőcsapat
ban, a párthatározatnak meg
felelően folyik a m unka.

A kibővített elnökségi ülés 
számba vette a szülők eddigi 
segítségét; akik szívesen "'et
tek részt kirándulásokon és 
anyagi áldozatot is hoztak.

A szülői felelősség hangsú
lyozása egyre inkább elő tér
be kerül a különböző fórumo
kon. Ennek megfelelően m ind 
több alkalm at kell terem teni 
a közös problém ák megbeszé
lésére, és az egymásnak nyúj
tandó segítségadásra.

Az elnökség rögzítette a 
vállalásokat, szervekre és sze
mélyekre m eghatározta a fel
adatokat. Vállaltuk, hogy ha
vonta k ö z ö s  megbeszélést 
ta rtunk, am elyen a csapat
vezetőség felosztja a soron 
következő feladatokat. A KISZ 
még két ifivezetővel tám ogat
ja  az úttörőcsapat m unkáját. 
A szülői munkaközösség vál
lalta, hogy segít a Vörös- 
kereszt tevékenységét és a

A beszédjavító 
új címe

Az érin te tt szülők érdeklő
désére közöljük, hogy a Váro
si és Megyei Beszédjavító v a 
lóban elköltözött régi helyé
ről az újvárosi klubkönyvtár 
szomszédságába. Űj cím e: 
Tatabánya, V., M ártírok ú t
ja 45. lett.

Tatabányáról hétfőn és szer
dán 8,30-tól 11-ig kereshetik 
fel vizsgálatra az új je len t
kezők a  beszédjavítót, a v idé
kiek jelentkezését szerdán, 
ugyancsak 8.30-tól 11-ig vár
ják. A régi tanulókat folya
matosan írásban h ív ják  be.

A mozgalm at a városi ta 
nács és a  Hazafias Népfront 
városi bizottsága indíto tta és 
szervezte. A városért végzett 
társadalm i m unka eddig is 
szükséges volt, de csak az el
m últ évben sikerü lt m egta
lálni azt a módot, amellyel 
szervezetten, céltudatosan tu d 
ták  felhasználni a  term elő- 
egységek, hivatalok, iskolák 
városunkért végzett m unká
ját. Az 1972-es év társadalm i 
m unkáját, az új módszer 
eredményességét értékelte a 
napokban dr. Varga Gyula a 
városi tanács elnöke.
Az értékelésen azon szervek 
képviselői vettek  részt, am e
lyek a legnagyobb részt vá l
lalták a közös munkából.
Varga elv társ elmondotta,
hogy amíg 1971-ben 697 ezer 
forin t értékű m unkát adott a 
város lakossága, 1972-ben
m ár 1 512 000 forintot é rt el 
a végzett m unka értéke. Ez 
a dinam ikus fejlődés az új 
m ódszernek köszönhető,
am ely jól értékesítette a v á 
rost szerető lakosok tenni- 
akarását.

Az új módszer lényege: a 
tanács alkalm azott egy dol
gozót, akinek az a fő felada
ta, hogy szervezze, koordinál
ja  a  társadalm i m unkát, ú t
m utatást adjon és eszközök
kel lássa el a m unkát v á l
lalókat. A Hazafias Népfront 
segítségével hívták össze a 
termelőegységek, hivatalok, 
iskolák, néphadsereg' alaku
latok vezetőit és felkérték 
őket, hogy m unkatársaik  ne

vében tegyenek konkrét v á l
lalásokat, m ajd a városi ta 
náccsal szerződést kötöttek a 
vállalásokról. így tehá t nem  
általában a társadalm i m un
káról volt szó, hanem  ponto
san rögzítették, hogy kinek, 
hol milyen m unkákat kell e l
végezni. Ez nagyon fontos lé 
pés volt, m ert így be lehete tt 
ik tatn i a  társadalm i m unkát 
az egyéb feladatok közé.

Varga elv társ tájékoztató
jában ism ertette, hogy a  ta 
nács az elm últ évben 108 
m illió forin to t használt fel 
beruházásra, ebben az évben 
pedig 103 m illió forintot for
dít rá. Rendkívül jelentősek 
ezek az összegek, am elyeket a 
társadalom  n y ú jt a város la 
kóinak. Ezeket az összegeket 
főleg lakásépítésre használ
ták  és használjál?: fel, m ert 
ez az egyik legégetőbb gond 
a  városban. De ebből oldják 
meg a víz és csatornahálózat 
bővítését, egy négytanterm es 
és egy hattanterm es iskola 
építését, valam int ké t ötven 
személyes óvoda építését, a 
körzeti orvosi rendelőintézet 
és a buszvégállomás létesíté
sét.

Mindaz, am ivel a tá rsada
lom m egajándékoz bennünket, 
a rra  lelkesít valam ennyiün
ket, hogy erőnkhöz m érten 
mi is ’hozzájáruljunk váro
sunk fejlődéséhez. Hogy a 
lakosság m inden rétege ké
pességeihez m érten részt ve
het ebben a m unkában, azt 
jól példázzák az 1972-es év 
eredményei. A .mezőgazdasági 
szakközépiskola 367 000 |o -

r in t értékű m unkát végzett 
tornaterm e és kultúrterm e 
építésében. A városi tanács 
tervcsoportja 300 000 forint 
értékű  tervező m unkával, a 
költségvetési üzem 176 000 fo
r in t értékű társadalm i m un
kával já ru lt hozzá a . város 
fejlesztéséhez, szépítéséhez. 
Az útépítő  vállalat, a  Nép
hadsereg egyik alakulata, az 
Eötvös József gimnázium és 
m ás iskolák szintén jelentős 
társadalm i m unkát végeztek. 
Az összehasonlítások azt 
m utatják , hogy Komárom és 
Tatabánya lakói még többet 
te ttek  városukért. Nekünk is 
tovább kell tehát lépni. Aki 
részt akar venni társadalm i 
m unkában, az m egtalálhatja 
rá  a lehetőséget, akár a m un
kahelyén, akár a városi ta 
nácson, ha felveszi a kapcso
latot a társadalm i m unka fő 
instruktorával, Nagy Gyulá
val.

A m unka tehát elkezdődött. 
Az a teendőnk, hogy képes
ségeinkhez, erőnkhöz m érten 
azon tevékenykedjünk, hogy 
városunk minél kulturáltabb, 
tisztább és virágosabb le 
gyen. Aki otthon a környékét 
tisztán tartja , vírágosítja. 
m ár tesz e közös célért va
lam it. Aki szereti a várost és 
van alkalm a m ódja többet is 
tenni érte, az kapcsolódjon 
bele a szervezett társadalm i 
m unkába, hogy a virágos, 
tiszta T atáért mozgalom m i
nél eredményesebb legyen.

Tcrcny Jánosnc 
Tata

Társadalombiztosítási
t a n á c s a d ó

Az új nyugdíjrendelkezések 
ism ertetése közben is érkez
tek hozzánk tanácskérő leve
lek, am elyekre az alábbiakban 
adjuk meg válaszunkat.

★

H. K.-né tatabányai olva
sónkat régóta foglalkoztatja 
az a kérdés, hogy özvegyi 
nyugdíját a  törvényes rendel
kezéseknek megfelelő összeg
ben kapja-e. A zért tám adtak 
kétségei, m ert tudom ása sze
r in t özvegyi nyugdíj címén az 
elhalt nyugdíjas nyugellátásá
nak fele összegét kell folyósí
tani. Az ő esetében azonban 
nem  ez történt. Férje, m int 
rokkantsági nyugdíjas 1688 fo
r in t ellátásban részesült, de 
am ikor meghalt, olvasónk öz
vegyi nyugdíját nem  ennek 
fele összegében, hanem  a felé
nél lényegesen kisebb összeg
ben állap íto tták  meg. H iába 
fordult különböző szervekhez, 
m indenütt azt m ondták neki, 
hogy az özvegyi nyugdíj ösz- 
szege helyes, annál többet 
nem lehet folyósítani.

Mi az oka, hogy olvasónk 
részére nem  a férje tényleges 
rokkantsági nyugdíjának 50 
százalékát folyósítják?

Tanácsadónkban m ár több 
ízben ism ertettük, hogy a 
rokkantsági nyugdíjas e lhalá
lozása esetén az özvegy annak  
a rokkantsági nyugdíjnak az 
50 százalékát kap ja  özvegyi 
nyugdíjként, am ely az elhal
ta t a III. rokkantsági csoport
nak megfelelően m egillette 
volna. A teljesen m unkakép
telen, sőt mások gondozására 
szoruló rokkant személyek, 
nem  a  III., hanem  a  II., vagy
I. csoport szerin t kap ják  e llá
tásukat, am ely lényegesen 
magasabb a III. csoport sze
r in t já ró  rokkantsági nyugdíj
nál.

Ez a  többlet azért jár, m ert 
a m unkaképtelen nyugdíjas 
nem  képes m unkát vállalni és 
így nem  tud ja  nyugdíjából 
eredő jövedelm ét m unkabér
rel vagy egyéb keresettel ki
egészíteni,' sőt a  gondozásra 
szoruló beteg nyugdíjas ápo
lása a családtagokat is jobban 
leköti. A m agasabb nyugdíj 
tehát a rokkantsági nyugdíjas 
személyes körülm ényeihez fű
ződő jog.

A nyugdíjas halála után 
megszűnnek ennek a többlet- 
ju ttatásnak  indokai. Ezért a  
rokkantsági nyugdíjas e lhalá
lozása esetén annak az összeg
nek alapulvételével kell m eg
állapítani az özvegyi nyugdíj 
összegét, am ely a  III. csoport 
szerint, — te h á t a  többlet- 
ju tta tás  nélkü l ille tte  volna 
meg.

Olvasónk esetében is ez tö r
tént, férje a  magasabb össze
gű nyugdíjat kapta. Ha előke
resi az annak idején küldött 
özvegyi nyugdíjm egállapító 
határozatot, a fenti m agyará
zat u tán  bizonyára megérti, 
hogy m iért írták  a  határozat
ban azt, hogy özvegyi nyug
d íjá t az elhalt III. csoport 
szerinti nyugdíjának felében 
állapították meg, nem pedig a 
férje részére m unkaképtelen
ség címén folyósított m aga
sabb nyugdíj alapján.

*

F. R.-né ta tai nyugdíjas o l
vasónk lakbérkedvezm ény 
ügyében k ér tájékoztatást. Á l
lami lakásban lakik, am elyet 
az elm últ évben átalakíto ttak . 
Az átalak ítás nem  a sa já t ké
résére történt, mégis felerpel- 
ték a régi 79 forintos lakbérét 
275 forintra. Kérdése: m int 
nyugdíjas, milyen kedvez
m ényben részesülhet, kaphat-e 
magasabb lakbérhozzájáru
lást, és ha igen, milyen módon 
kell ezt kérnie.

Olvasónk problém áján az 
1972. december 20-án m egje
lent 23 1972. ÉVM számú ren 
delet segíthet, amely az 1971. 
július 1-ét követően régi la 
kásának szanálása folytán m a
gasabb kom fort fokozatú la 
kásba került, vagy régi lak á
sát korszerűsítették, á ta lak í
tották, és em iatt a lakbérének 
összegét lényegesen em elték, 
a lakbérhozzájárulást viszont 
nem  em elték fel. A nyugdíj 
összege nem változott, így az 
ilyen nyugdíjas akaratán  kí
vül lényeges többlet-kiadásra 
kényszerül.

Az új rendelet nem úgy old
ja  meg az ilyen kényszerhely
zetbe kerü lt ■ nyugdíjasok 
problém áit, hogy lakbérhozzá

járu lás em elést engedélyes, 
hanem  lehetővé teszi, hogy a 
lakbérből engedm ényt ad ja
nak. Az engedmény legfeljebb 
az új lakbér és a  bérlő koráb
bi lakása lakbérének a külön- 
bözete erejéig terjedhet.

Az engedm ényt kérelm ére 
ad ják  és csak akkor, ha a 
bérlő nyugdíjas, illetőleg 
rendszeres ellátásban részesü
lő csökkent munkaképességű, 
vagy keresőképtelen és a  la 
kásbérleti jogviszony keletke
zésekor is nyugdíjas volt és a 
szociális helyzete azt indokol
ja, továbbá ha a bérlő  koráb
bi lakása szükséglakás, ille
tőleg kom fort nélküli, vagy 
félkom fortos volt és a  lakbér 
a korábbihoz képest em elke
dett.

Lakbérengedm ényt kizáró 
feltételeket is em lít az új ren 
delet, ezekre azonban most 
nem té rünk  ki, m ert olva
sónknak az t fontos tudni, 
hogy az ő esetében régi laká
sának átalakítása, illetve kor
szerűsítése következtében fel
em elt lakbérre  is adható  ked
vezmény. Még ennél is fonto
sabb tudnia, hogy kérelm ét 
még ebben a  hónapban el kell 
ju tta tn ia  a lakás bérbeadójá
hoz, am elynek pontos címe: 
Városi Tanács VB. Költségve
tési Üzeme, Tata.

★

Több olvasónk kérésére is
m erte tjük  a  mezőgazdasági 
biztosítottak táppénzre jogo
sultságát, különös tek in te tte l 
arra, hogy a  téli időszakban 
az általánostól eltérő, külön 
feltételek alap ján  lehet tá p 
pénzüket m egállapítani.

E löljáróban ta lán  annyit, 
hogy az úgynevezett ősterm e
lői foglalkozásokban dolgozó 
személyek eltérő biztosítási 
form ába tartoznak, — kötele
zően — attó l függetlenül, hogy 
szakképzettséggel rendelkez
nek-e, vagy sem.

A szakképzettek ipari biz
tosítottak, akik  m egbetegedés 
esetén a  keresetükhöz igazodó 
táppénzt kapják. A szakkép
zettséggel nem  rendelkezők a 
bélyeglapos biztosításba ta r 
toznak. A táppénzt a  kerese
tüktől független, egységes ösz- 
szegben kapják. Ez a  m egkü
lönböztetés nem  vonatkozik 
az állam i-, mezőgazdasági, 
vagy erdőgazdasági üzemek 
dolgozóira, tehát csak a  m e
zőgazdasági term előszövetke
zetek alkalm azottait érinti.

A bélyeglapos biztosítottak
ra  vonatkozó rendelkezés sze
rin t táppénzre csak az jogo
sult, ak i a  keresőképtelenség 
első n ap já t közvetlenül m eg
előző 60 napon belül legalább 
24 napot dolgozott és ezt a  
bélyeglapjába beragasztott 
biztosítási bélyeg lerovásával 
igazolja. E ttől a  feltételtől el 
lehet tekinteni azok esetében, 
akik, hirtelen fellépő,'úgyne
vezett heveny term észetű 
megbetegedés a lap ján  igé
nyelnek táppénzt. Szám ukra a 
m egkívánt feltétel mindössze 
6 napi munkavégzés szintén 
60 napon belül, valam int az, 
hogy a m unkaviszony fennál
lása a la tt vagy annak meg
szűnésétől szám ított 3 napon 
belül váltak  beteggé.

Az üzemi baleseti sérü ltek
nek pedig akár egynapi m un
kavégzés alapján is já r  a táp 
pénz, még egy éven túli idő
ta rtam ra  is.

A téli időszakban — decem
ber 1. és a következő év m ár
cius 31. között — megbetege
dett báiyeglapos dolgozó szá
m ára az em lített általános 
feltételeken tú l m ég külön 
feltételeket is kell igazolni. 
Így legalább 1 hónapra szóló, 
m unkaszerződéssel igazolt a l
kalm aztatást, am ellyel a ren d 
szeres m unkavégzést kell b i
zonyítani. Ezzel a  feltétellel 
azonos értékű a keresőképte
lenné válást közvetlenül meg
előző, legalább 30 napon á t  
tartó , megszakítás nélküli 
munkavégzés.

A téli időszak a la tti táp 
pénz korlátozás nem terjed  ki 
azokra az esetekre, am ikor a 
dolgozó jogosultságát a m ár 
em lített heveny betegségek 
m iatt á llapíto tták  meg. Az a  
mezőgazdasági biztosított te
hát. akinek keresőképtelensé
gét heveny term észetű m egbe
tegedés okozta, táppénzre a 
téli időszakban is ugyan úgy, 
jogosult, m in tha betegsége az 
év m ás szakában követke2e lí 
volna be.


