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Izem látogatás
A tatabányai Alumíniumko

hó közel ötvenfős csoportja ta 
pasztalatcsere-látogatásra u ta
zott az ajkai Alumíniumko
hóba. Flajsz László biztonsági 
megbízott vezette a  kohászok
ból és m unkavédelm i őrökből 
álló küldöttséget.

Az ajkai kohászok m inden
napjairól, m unkájáról, az üzem 
fejlesztéséről, munkavédelmi 
tevékenységéről tájékoztatott 
bennünket Vass János bizton
ságtechnikai vezető. Érdeklő
déssel hallgattuk a beszámolót, 
m ajd m egtekintettük az üze
met, ahol nem  mindennapi 
lá tvány  tá ru lt elénk. Az egész 
csarnokra a  rend, a  tisztaság 
jellemző. A levegő se nem  füs
tős, se nem  gázos, az elszívó
berendezések nagy kapacitás
sal üzemelnek.

Az ajkai kohászok elm ond
ták, hogy öröm ilyen korszerű 
körülm ények között dolgozni. 
Mindez annak köszönhető, hogy 
a vezetőség igyekszik a dolgo
zóknak megfelelő m unkakörül
m ényeket biztosítani.

Végigjártuk az üzemet és 
Sok szép hasznos tapasztalat
ta l le ttünk gazdagabbak. Ba

rátján , a  viszontlátás rem ényé
ben búcsúztunk. legközelebb 
az inotai kohászokat látogat
juk  meg.

Nagy Pálné
Tatabánya, Alum ínium kohó

Ö regek k öszön tése
Szombaton ünnepelték Dö- 

mös idős lakóit a művelődési 
házban, ahol megjelentek a 
decem ber 1-én átadott öre
gek napközi otthoná
nak lakói is. A köz
ség vezetősége nevében 
P in tér Lajos, a Hazafias Nép
front bizottság elnöke meleg 
hangon köszöntötte az idős 
em bereket. Külön gratulált a 
86 éves Kovács Dániel nyugdí
jas pedagógusnak, aki a na
pokban kapta meg a vasdip
lom át és aki több m int 60 éve 
él a községben. Az ünnepélyen 
felléptek a dömösi művelődési 
ház táncszakkörének tagjai és 
a pilism aród táncolok. A dö
mösi népfront-zenekar régi 
nótákkal szórakoztatta az idős 
dolgozókat, akik hálásak vol
tak a színvonalas műsorért.

K. J.-né

Szomód 750 éves

Amatőrszemmcl
Láttam  a Kuny Domokos 

Múzeumban megyénk képző
művészeinek k iá llítá sá t Ta
lálkoztam számom ra úja t 
nyújtó  alkotásokkal de sokáig 
álltam  olyan festm ény előtt 
is, am ely nem  adott választ a 
bennem  tám adt kérdésekre. 
Ezért szeretném  elmondani 
„nézői.” véleményem et a  lá
to ttak ró l

Szívesen olvastam  volna a 
katalógusban arról, hogy m i
lyen irányzat felé ta rtanak  e 
tá rla t alkotói, mennyiben igye
keznek m aradandót, élmény
adót nyújtani a  szemlélőnek.

„Szerelem” és „Égetett napra
forgó” című alkotását. Gondo
latébresztők, örömet okozók 
Sz. Győrfi K lára munkái, kel
lemes, egymásba simuló szí
neivel és Sz. Török M ária 
varro tt faliképé.

Dobroszláv Lajos ta tai m ű
vészünk azt bizonyítja, sok 
szép emléke fűződik Tatához. 
Az idős művész alkotásánál 
többet időztem, m ert úgy 
éreztem, kapcsolatot terem t a 
nézővel. Ugyanígy hatott rám  
Nyergesi János művészete is.

Szeretném — s azt hiszem 
nem  vagyok egyedül —, ha a

Lassan véget ér a 75-ös év, 
s még semmilyen emlékezés 
nem történ t azzal kapcsolat
ban, hogy 750 évvel ezelőtt 
m aradt fenn először írásos 
bizonyíték faiunkról.

Mint az 1938-as kiadású 
Komárom és Esztergom köz
igazgatásilag egyelőre egyesí
te tt vármegyék m últja és je 
lene című könyvből m egtud
hatjuk „Szomód első nyomait 
1225-ben találjuk  Zummuld 
alakban. Ekkor hagyta jóvá 
II. Endre, Bors Miklós ado
mánylevelét, m elyben Sum- 
muld nevű birtokán 2 ekényi 
szántót, réte t és m alm ot az 
aty ja  á lta l alapíto tt borsmo
nostori apátságnak ajándéko
zott. Zumold 1364-ben Kont 
Miklós nádor birtoka. 1409- 
ben részben a tatai v á r ta r
tozéka. E várra l együtt került 
Zsigmond király  birtokába. 
Ebben az időben m ár népes 
f a lu . . .  A mohácsi vész után 
Szomód is osztozott a ta tai 
várbirtokok sorsával. A török 
első pusztításait tú lélte (1529), 
m ert még 1541-ben is 6 por
tával szerepelt. Az 1543-ban 
történt had jára t azonban te l
jesen lakatlanná tette. A tö
rök uralom  alóli felszabadu
lása után. m agyar reform átu
sok szállták meg 1603—1610

k ö rü l. . .  1699-ben 40 porta
után adózott Szomód. Tata, 
az úgynevezett várbirtokok
kal együtt 1727-ben Eszterházy 
József tulajdonába került 
1750 körül a reform átus m a
gyarok m ellé római katolikus 
svábokat hozattak be Szász
országból és W ürttem berg- 
b ő l. . .  A kedvező természeti 
adottságok a lakosság békés 
fejlődését mozdították elő 
Igen term ékeny szántóin Hí
res búzát, szőlőhegyein k itű 
nő bort term eltek. Szomód 
határába olvadt bele az As 
tánc nevű falu, m elyet m ár a 
ta tárjá rás előtt em lítenek ..

Bár a falu területén talált 
avar kori és római kori leletek 
m ár régebbi település nyo
m ait m utatják, Szomódot 
mégis 750 éves községnek kell 
tekintenünk. (Egyes adatok 
1234-re, a Magyarország vár
megyéi és városai című mo
nográfia, Komárom vármegye 
és Komárom sz. kir. város 
című kötete viszont 1216-ra 
teszi az első írott, Szomód ra 
utaló e,m lékek keletkezését. 
A szerk.)

Horváth Éva. Szomód, 
a tatai Eötvös J. G imnázium  

tanulója

Forrásunk, kalauzunk: 
a bibliográfia

Nagyon m e^agactott Zámbó J d S t a r £ t 3 b b  festőm űv£  Ez évi utolsó foglalkozását irodalom m egterem tőjéről ké- 
K o m d  . c S r t z i ó k ”, vagy szel is könnyebben érthető mó- ta rto tta  hétfőn -  ---------* f" farnffás"  f" 1' ri,>mhnr-
K erti Károly „Kivégzés vo
nalai”, Szentesi László „Le
vegőt” című alkotása. Tet
szik, ahogyan bem utatják a 
társadalm i igazságtalanságot, 
am ire az emberiségnek nagyon

dón közelednének a m a em
beréhez. Ha úgy keresnék, ku 
ta tnák  az újban a  szépet, a 
közérthető mondanivalót, 
hogy a  nagyközönség is követ
ni tudja, hiszen elsősorban a

megyei szült fafaragásé fali dombor- 
könyvtár Szinnyei-köre. Ven- mi-’ avató ünnepségén, 
dége, dr. Kozocsa Sándor, ny. Minthogy a  tatabányai 
egyetemi ta n ár egyenesen Ko- könyvbarátok körének név- 
márom ból érkezett előadása adója -  'a  komáromi születésű

oda kell figyelni. Festőművé- mi nem zedékünknek alkotnak, 
szeink kifejezik állásfoglalá
sukat, politizálnak. Ide sorol- Huszti Levente
hatnám  K rajcsirovits H enrik Tata

m egtartására Tatabányára. A 
délután folyam án a kom áro
mi könyvtárban mondott be
szédet Szinnyei Józsefről, a  
m odem  m agyar bibliográfiai

A barátság nemzetközi vonalán!
,,Saép jó reggelt kislányok” ism eretanyag 

—= hangzik el egy esztendeje emberség kell 
a  köszönés a Duna esztergomi 
szakaszának m indkét partján  a 
napi m unka megkezdése előtt.
Egy esztendeje hívhatók ugyan
is közvetlen vonalon a  határ- 
m enti helységek postái.

Az évforduló ad ta az ötle
tet az esztergomi posta Béke 
távbeszélő szocialista brigád
jának, hogy meglátogassák

és mélységes 
ahhoz, hogy 

pusztán a vonalak és kábelek 
biztosította hang milyenségé
ből kirajzolódjék előttünk az

nemzetköziek, azonosait. Be
szélgetve, várost nézve gyor
san eltelt az a néhány óra, 
am it vendégeinkkel tö lthet
tünk, de barátságunk megma-

ember. Az em ber — aki pilla- rád. Nagyszerű dolog a  barát-

Szinnyei József, az ünnepség 
jegyében te lt e l a  találkozó, 
amelyen részt vett a  dombor
mű alkotója, Bondor István 
tatabányai szobrászművész is.

Dr. Kozocsa Sándor — leg
jelesebb élő bibliográfusunk — 
a  rendszerező professzor pon
tosságával és aprólékosságával 
ism ertette a  könyvészet, a 
könyvek és más íro tt doku
m entum ok leírásával, a  könyv- 
és címjegyzékek készítésével 
foglalkozó tudom ányág jelen
tőségét. Felsorolta azokat az 
irodalmi, életrajzi és szakbib
liográfiákat, amelyek a könyv
tárosoknak, és m inden m últat

egy nyelven tudnak és akar
nak beszélni céljaikról, ú tja ik 
ról.

Kellemes élmény volt m ind-

m indenkor 
nak.

iránytűül szolgál-
natnyi lelkiállapotából eredő- ság, a  népek barátsága, m ert és jelent faggató _ kutatónak 
en — hol barátját, hol ellensé
gét lá tva bennünk ta rtja  ke
zében az élettelennek tűnő 
telefont.

•- Pedig a .’kislónyok élők! ^  baráti találkozó, m elynek
sturovól kollegáikat. Meleg, Mennyi l^ á te ó g , sót hazassag nyomán a mindennapok dol- 
közvetlen barátság szövődött is kö tte te tt m ar hangunk nyo- gQS ^  reggeltjei” sokkal me
az addig hangról ism ert kol- m á n ! Mennyi öröm, banat, legebben hangzanak mindkét 
légák között. Sok kellemes él- születés es halai akaratlan  re - &,

, . . . ,____  _ _  ___  „V  Q m ln r lp n  n y e lv e n .m énnyel té rtek  haza az esz
tergom iak, s m eghívták ven
déglátóikat.

Lázas izgalommal, a viszont
lá tásra  való készülődéssel te l
tek az elm últ hetek.

Érdekes, szép szakma a mi-

szesei vagyunk a  nap minden 
percében — láthatatlanul és 
ism eretlenül!

Az elm últ szombat délelőtt
jén, m ikor vendégeinket v ár
tuk, m ár kedves jóbarátokat 
ölelhettünk. Ügy tűnik, a

Néma Sándorné 
Esztergom

A könyv barátok Pastinszky 
Miklós dömösi, ny. tan ár m a
gángyűjteménye, s a megyei 
könyvtár alkalmi k iá llítás ke
retében bem utatott értékes da
rab ja in  szemlélhették a m a
gyar bibliográfia keletkezését 
és .fejlődését.

N. P.

énk, állandó készenlét, nagy szakm ánk ad ta  gondok, bajok K iv á ló  s z a k k ö r  I n t ü n k

hasznos találkozás
A tatabányai 7. sz. bölcső

de dolgozói nem régiben ta lá l
koztak a patronáló brigáddal, 
m elynek vezetője Borbás Im 
re. A bölcsődevezető köszöntő 
szavai után dr. M adarász Jó 
zsef. a városi tanács egészség- 
ügyi osztályának vezetője 
megköszönte a brigádtagok
nak azt a sok-sok m unkál, 
am it a bölcsődében végeztek 
az utóbbi h a t év alatt. Mun
kájukkal m egszépítették a 
gyerekek életét és könnyebbé 
tették  az itt dolgozók m un
káját. Bár társadalm unk 
igyekszik megadni mindazt, 
ami a bölcsődés korú gyer
mekek' egészséges fejlö-’ésé- 
hez szükséges, mégis szükség 
van a szocialista brigádok 
m unkájára. A brigádtagok 
kösd  százezer forint értékű

társadalm i m unkát végeztek 
eddig, de ennél sokkal n a 
gyobb az, am it számokban 
nem is lehet kifejezni: az e r
kölcsi hozzáállás. Tisztelettel 
és őszinte szeretettel köszön
jük a brigád m unkáját, és 
kérjük, hogy a jövőben is for
dítsa figyelmét a bölcsőde 
felé.

A köszöntő után 3 bölcsőde 
dolgozol rövid, tréfás műsor
ral kedveskedtek a brigádta
goknak.

M indkét részről hasznos 
volt ez a kis összejövetel, 
mert. elbeszélgettünk egy
más m unkájáról, gondjairól
ö r ö m é b ő l  és ezek tudatába- 
a jövőben jobban összehan
goljuk munkánkat.

Lambropulosz TUmitriszné 
Tatabánya

A Komárom megyei tanács 
művelődési osztálya 1975. évi 
jó  m unkánk elismeréseként 
csillagász szakkörünknek ítél
te  a „Kiváló Szakkör” címet. 
Az elismerés, és az 5000 fo
rin t pénzjutalom arra  kötelez 
bennünket, hogy egy kicsivel 
még jobban dolgozzunk. Néz
zük, mi van az elismerés mö
gött.

Amikor az 1975. évi te rvün
ket készítettük, tudtuk, hogy 
nagy feladatra vállalkozunk. 
Heten tettünk alapfokú vizs 
gát 1974-ben, s így m ertük 
vállalni az 1975. évi nagyobb 
feladatot. Az előadásokra 
rendszeresen eljártunk, az el
méleti ismeretanyagot becsü
lettel feldolgoztuk. Elm entünk 
tanulm ányútra Budapestre 
d :s7!,ö-‘f ; ' a csehszlovák-’1 
Ogy-’lára B V .  vettünk me
gyei szintű tanfolyamon. 
Egyik tagtársunk országos to 
vábbképzésre járt.

Rendszeresen olvasunk szak- 
irodalmat, figyelemmel kísér
jük, m ikor jelenik meg egy- 
egy új szakkönyv.

1975-ben felújítottuk főmű
szerünket, kupolát építettünk, 
elhelyeztük a tetőn. K iépítet
tük az oda vezető utat, s e l
láttuk védőkorlátokkal. Meg
tanultuk a távcső építését, a r
ra törekszünk, hogy minden 
szakkörtagnak sa já t készítésű 
távcsöve legyen. Ez részben 
már megvalósult. A távcsö
vekkel párhuzamosan készül
nek a különböző szemléltető 
eszközök is.

A kiváló címmel együttjáró 
5000 forint pénzjutalm at m ű
szerek, szakkönyvek vásárlá
sára fordítjuk.

Eredményeink elérésében 
oroszlánrésze van Sári Gvu'a 
szokkörve-etőnek. ak;nek erőt. 
egészséget kívánunk tovább: 
munkájához.

Battyányi László 
Szőny

Társadalombiztosítási
tanácsadó

Több nédolgozó kérdezi, vagy közvetlen tudomás alap- 
hogy a  felszabadulás előtt ján  állíthatják  ki, am i igen 
háztartási alkalm azottként, megkönnyíti e munkaviszo- 
vagy mezőgazdasági m unkás- nyok bizonyításával kapcsola- 
k é n t' m unkában töltö tt idegét tos eljárást. Természetes vi- 
f Így elembe veszik-e a nyugdíj szorít, hogy ha valaki valót- 
m egallapításánál. lan adatok bizonyításával sze-

, , . . .  , , .  . réz ellátásra jogosultságot.
Az uj tarsadalom biztositasi ennek anyagi- és büntetőjogi 

törvény rendelkezései alap ján  következményeiért felelnie 
most m ár 1929. január 1-től, kejj 
m inden m unkában töltött időt ,
figyelembe lehet venni a
nyugdíjjogosultság szempont- Számos ölvasonk kerdezi.
',aDOJ- hogyan veszik figyelembe a

A kérdést feltevőket azon- ju ta lm at és év végi részese- 
ban nyilvánvalóan nem  az dést a táppénznél, 
foglalkoztatja, hogy elvileg Erről m ár nem  egyszer ír- 
m ^ t  m ar m inden m unka- tunk, de szívesen válaszolunk 
időt be lehet-e számítani, ha- azoknak, akik a rra  kíváncsiak, 
nem az, hogy a  m unkaidőt hogy az új társadalombiztosí- 
m: röppen igazolhatják. E rre tási rendelkezések hoztak-e 
vonatkozóan adunk mai tá jé - valami változást ebben a  te- 
koztatónkbain felvilágosítást. kintetben.

A háztartási alkalm azotta
ka t annak idején- öregségi 
(mai kifejezéssel nyugdíj) biz
tosításra nem kellett bejelen
teni. Ennek következtében a 
régi társadalombiztosítási nyil
vántartásokban az ilyen m un
kai-iszonyok csak elvétve lel
hetők fel. A rendelkezések 
ezért lehetővé teszik, hogy a 
nyugdíjigénylők az ilyen 
munkaviszonyokat egykorú 
munkakönyvi bejegyzéssel 
szolgálati bizonyítvánnyal, 
vagy rendőrségi lakásbejelen
tő szelvénnyel igazolhassák.

Mi a helyzet ha a dolgozó 
ilyen irattal nem rendelkezik? 
A felsorolásból következik, 
hogy a  jogszabály az ilyen 
munkaviszonyokra okirati bi
zonyítást ír  elő, tehát tanúk
kal igazolt háztartási m unka- 
viszonyt figyelembe venni 
nem lehet.

Az okirati bizonyítást azon
ban pótolja a  társadalom biz
tosítási szerv helyszíni vizs
gálata alapján történő nyil
vántartásba vétel. Ez az e ljá
rás azt jelenti, hogy ha az 
1944. július 1. előtt háztartási 
alkalm azottként eltöltött időt 
a nyugdíjigénylő nem  tud ja 
okiratilag bizonyítani, altkor a 
nyugdíjm egállapító szerv hely
színi vizsgálatot folytat le, 
melynek során lehetőség sze
r in t felku tatja a volt m unkál
tatót, esetleges m unkatársa
kat, szomszédokat és másokat, 
akik bizonyítani tud ják  a 
munkaviszony fennállását. Az 
így összegyűjtött adatok b ir
tokában a  társadalom biztosí
tási szerv utólag nyilvántar
tásba veszi a  munkaviszonyt, 
és ezek u tán  úgy tekinti m in t
ha annak idején a dolgozót 
biztosításra bejelentették vol
n a  A nyugdíjigény bejelenté
se sorén tehát az ilyen m un
kaviszonyokat akkor is be 
kell írni az  igénybejelentő 
lapra, ha a  nyugdíjigénylő 
egykorú okmányokkal nem 
rendelkezik, m ert am int le
írtuk, okmányok hiányában is 
mód van a szolgálati idő be
szám ítására

A mezőgazdasági m unkás
ként eltöltött m unkaidő iga
zolása ennél könnyebb. Több
ször ism ertettük, hogy a férfi 
dolgozóknál az 1939. január 1. 
előtt, — a  nődolgozóknál az 
1945.. szeptember 1. előtt m e
zőgazdasági m unkásként eltöl
tö tt idő nem esett öregségi 
biztosítás alá. Ennek követ
keztében a biztosítási beje
lentést nem  is lehet kutatni, 
illetve megtalálni. Az új tö r
vény lehetővé teszi, hogy a 
nyugdíjm egállapító szervek 
ezeket a mezőgazdasági m un
kaviszonyokat hatósági bizo
nyítvány alapján figyelembe 
vegyék. Ez az igazolási lehe
tőség az 1929. jan u ár 1. és 
1947. decem ber 31. között 
fennállott, mezőgazdasági m un
kaviszonyra terjed ki. A nyug
díj igénylésekor .tehát a  dol
gozónak a lakóhelye szerint 
illetékes tanácstól hatósági bi
zonyítványt kell beszerezni a r
ról, hogy m ikortól meddig, 
hol, kinél, milyen minőségben 
dolgozott m int mezőgazdasági 
munkás. Ezt a hatósági bizo
nyítványt a nyugdíjm egállapí
tó szervek okirati bizonyíték
ként elfogadják

A tanácsok az ilyen hatósági 
bizonyítványt tanúvallomások,

Igen, hoztak, mégpedig ab
ban, hogy gyorsabban hozzá 
lehet ju tn i a szóban forgó ju t
tatások u tán  a táppénzkülön
bözetekhez. Változatlanul ér
vényes ez a  rendelkezés, hogy 
azok akik egyfolytában 30 na
pot m eghaladóan keresőképte
lenek, a jutalom  és év végi 
részesedés összegei után is 
kapnak táppénz t Ez az elv 
egyszeri olvasásra igen egy
szerűnek látszik, de kissé bo
nyolulttá teszi az a körül
mény, hogy ennek az évnek a 
közepén lépett életbe az új 
társadalom biztosítási tör
vény, ami a régivel szemben 
változást hozott a kérdésben 
is.

A régi rendelkezések sze
r in t a keresőképtelenség első 
nap já t magában foglaló nap
tá ri évben kapott jutalom, 
valam int az erre az évre szóló 
év végi részesedés is táppénz
alapot képez. Aki tehá t még 
az új rendelkezések, 1975. jú 
lius 1-e elő tt vált keresőkép
telenné, (vagy szült), az 1975. 
évben kapott jutalom  és az 
1975. évre m ajd a jövő év el
ső felében elszámolásra kerü 
lő részesedés u tán  kaphatja 
m eg táppénzkülönbözetét ak 
kor, am ikor azok kifizetésre 
kerülnek. A gyógyulás u tán  
tehát jó néhány hónap eltel
tével. Ez kettős m unkát ad a 
táppénzt folyósító szerveknek 
is és késedelmes az intézkedés 
is.

Ezen kívánt változtatni az 
új törvény azzal, hogy a ke
resőképtelenség első nap ját 
közvetlenül megelőző naptári 
évben kapott jutalom  és 
ugyanezen évben kapott év vé
gi részesedés u tán  kell adni a 
táppénzkülönbözeteket. Ez 
vonatkozik azokra, akik az új 
törvény megjelenése után, te
há t 1975. július 1-ét követően 
váltak  beteggé.

Változatlanul érvényes, hogy 
csak a  30 napot m egszakítat
lanul beteg biztosított szám á
ra  já r  m indkét ju ttatás után 
táppénz. Pontosabban a ju ta 
lom összege u tán  a  keresőkép
telenség első napjától, m íg az 
év végi részesedés összeg után 
csak a 31. naptól já r  táppénz. 
Ha valaki 40 napig volt egy
folytában beteg, úgy 40 napra 
szám fejtik a  jutalom  összege 
után a  táppénzt, míg az év vé
gi részesedés után mindössze 
10 napra kaphatja azt meg. 
Amennyiben az adott vállalat 
rendelkezései szerint valaki a 
keresőképtelenség teljes ta rta 
m ára részesedést kapna 
ugyanúgy, m intha dolgozott 
volna, természetesen táppénz
re  ezen ju tta tás után nem 
ta rth a t igényt)!

Akikre m ég a  régi rendel
kezések vonatkoznak (a jú li
us 1-e előtt beteggé váltak) 
azok várjanak  türelem m el ad
dig, míg az 1975. évre elszá
molandó részesedésüket k ifi
zetik. Ezt követően kérjék a 
kifizetőhelytől táppénzkülön
bözetüket.

Akikre viszont m ár az új 
szabályok vonatkoznak, azok
nál nincsen akadálya annak, 
hogy az egyébként esedékes 
m indenkori táppénzükkel 
együtt az előző naptári évben 
kapott ju tá in a k , stb. után 
egyszerre számolják el táp
pénzüket.


