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Az Elnöki Tanács törvény-
erejű rendelete és a Minisz-
tertanácsnak ehhez kapcso-
lódó rendelete alapján júli-
us 1-től felemelik — a mun-
kaviszony és kisipari szö-
vetkezeti tagság alapján já-
ró — 1000 forintnál alacso-
nyabb összegű olyan öreg-
ségi és rokkantsági nyugdí-
jakat, amelyeket az 1959. ja-
nuár l-e előtt érvényben 
volt jogszabályok szerint 
állapítottak meg. 

Az 1954. október 1. előtti 
rendelkezések szerint nyug-
díjazottak ellátását 20 szá-
zalékkal, az 1954. október 1. 
és 1958. december 31. kö-
zött hatályban volt jogsza-
bályok alapján megállapított 
nyugdíjakat 10 százalékkal 
emelik, de az emeléssel nö-
velt összegű nyugdíj nem 
haladhatja meg az 1000 fo-
rintot. A mezőgazdasági 
öregségi (úgynevezett OMBl) 
járadékosok havi 70 forinttal 
kapnak többet. 

Vannak nyugdíjasok, akik 
hazastársi pótlékban része-
sölnek, és a jelenlegi rendel-
kezés szerint a nyugdíj és a 
házastársi pótlék összegé-
nek felső határa 850 forint. 
A nyugdíj emelése folytán 
a házastársi pótlék összege 
sok esetben csökkenne, ha 
ez a felső határ nem változ-
na. Erre tekintettel a kor-
mányrendelet a 850 forintos 
felső határt 1000 forintra 
emelte. 

Hasonló megfontolás alap-
ján a korábbi 700 forint he-
lyett 800 forintban állapítot-
ták meg azt a h a t á r t amely 
ősszegig az özvegyi nyugdíj 
és az özvegyet saját jogán 
megillető nyugellátás együt-
tesen folyósítható. 

A szülötten árvák árvael-
látásának legkisebb összege 
havi 350 forint lett. 

A házastársi pótlék, vala-
mint a saját jogú és özvegyi 
nyugdíj folyósítása felső ha-
tárának, továbbá a szülőtlen 
árvát megillető árvaellátás 
legkisebb összegének a fel-
emelése azokra is vonatkozik, 
akiknek ellátását a jelenlegi 
nyugdíjtörvény rendelkezé-
sei szerint állapították, il-
letve állapít ják meg. 

Az Elnöki Tanács és a Mi-
nisztertanács intézkedésének 
egy évre számított költség-
hatása 264 millió forint. 

A felemelt összegű öreg-
ségi és rokkantsági ellátást 
— amely júliustól válik ese-
dékessé — a nyugdíjasok 
külön kérelem beadása nél-
kül kapják meg. Nem kell 
kérelmet benyújtaniuk azok-
nak sem, akik jelenleg há-
zastársi pótlékban, illetve 
szülőtlen árva ellátásában 
részesülnek. 

Azoknak a nyújdíjasoknak 
azonban, akik eddig nem 

kaphattak házastársi pótlé-
kot, mert erre csak az ú j 
rendelkezések szerint — 
vagyis a 850 forintos határ-
nak 1000 forintra történő 
emelése folytán — válnak 
jogosulttá, külön kell kér-
niük a házastársi pótlék fo-
lyósítását. Ha kérelmüket a 
nyugdíjat folyósító szervhez 
legkésőbb 1965. december 
31-ig benyújtják, a jogosul-
tak a házastársi pótlékot jú-
lius l-ig visszamenőleg meg-
kapják. 

A nyugdijat folyósító szer-
vek általában külön kérelem 
nélkül figyelembe veszik azt 
is, hogy az özvegyi nyugdíj 
és az özvegyet saját jogán 
megillető nyugellátás együt-
tes összegének felső határa 
800 forint lett, s a júliusi 
nyugdíjakat ennek megfele-
lően kiegészítik. Ha azon-
ban a jogosult özvegy a ki-
egészítést nem kapná meg, 
a nyugdíjat folyósító szerv-
nél 1965. december 31-ig be-
adott kérelmére azt július 
l-ig visszamenőleg meg-
kapja. 

Azok a nyugdíjasok, akik/ 
1954. október 1. előtt meg-
állapított nyugdíjukat idő-
közben átcserélték, 1965. de-
cember 31-ig a nyugdíjat fo-
lyósító szervnél kérhetik, 
hogy jelenlegi nyugdíjuk he-
lyét az új rendelkezésneki 
megfelelően magasabb ösz-
szegben megállapításra ke-
rülő régi nyugdíjukat folyó-
sítsák, amennyiben az szá-/ 
mukra kedvezőbb. 

A Minisztertanács az egész-
ségügyi és a munkaügyi mi-
niszter előterjesztése alapján 
a hadirokkantak és a hadi-
gondozott családtagok jára-
dékát havi 120, illetve 110 
forinttal felemelte. Az intéz-
kedés egy évre számított 
költséghatása meghaladja a 
11 millió forintot. 

A felemelt összegű járadé-
kot a folyósító szerv külön 
kérelem nélkül kiutalja. 

A Minisztertanács — a 
Szakszervezetek Országos 
Tanácsának és a munkaügyi 
miniszternek az előterjesz-
tése alapján — a korábbi 
kormányrendeletet módosít-
va, július 1-i hatállyal havi 
200 forintra emelte azoknak 
a kétgyermekes dolgozóknak 
a családi pótlékát, akik ed-
dig havi 75 forintot kaptak. 
Ez az intézkedés 347 ezer 
családot érint, s egy évre, 
számított költséghatása ke-
reken 520 millió f o r i n t 

A felemelt összegű családi 
pótlékot a kifizető szervek 
— első ízben augusztusban 
— külön kérelem nélkül fo-
lyósítják (MTI). 

Épül az új 
áruház 

Húszmilliós beruházás 
Kezdődik a betonozás 
Átadás: 1966 nyarán 

Az Egyesült 
Ál lamok 
veresége 

Türelem 
és határozottság 

Egy nyilvános 
tervbírálat 

és tanulságai 

Névadó szülő: 
a brigád 

Rendelkezés 
a műszaki 

tanárképzésről 

Újabb segítség 
a dunai ár ellen 

A Duna hetedik árhullá- Szombaton megkezdödot' 
mának eleje péntek reggeltői Kölkednél a második védel-
szombat reggelig Dunareme- mi vonal építése is. 
ténél 17, Komáromnál 10 
centiméterrel duzzasztotta a 
folyót. Budapesten 6 cm-rel 
áradt a Duna szombat reg-
gelre, Bakánál 7, Mohácsnál 
9 cm-rel emelkedett a víz. 
Folytatták a biztonság foko-
zását szolgáló második ár-

Szombatra virradó éjsza-
ka, illetve szombat reggel a 
10. sz. AKÖV 28 tehergép-
kocsija ú jabb műszaki se-
gítséget szállított a dunai 
árvízvédelemnek. Tizennyolc 
lánctalpas traktort 15 föld-
nyeső ládával és 3 tolólemez-

védehni vonal építését a Du- zel, valamint 12 lakókocsit. 
na mindkét part ján. Ezenkí-
vül a bajai vízügyi igazgató-
ság gépesített árvédelmi osz-
taga a dunavölgyi főcsatorna 
mentén, a szegedi osztag a 
Duna bal part ján, a határ 
közelében, a központi buda-
pesti osztag Moháccsal szem-
ben, a honvédség műszaki 
alakulata pedig Dunafalvá-
val szemben vasszádfal épí-

megfelelő tartalék-alkatré-
szeket, üzemahyagot és 
üzemanyagtárolókat szállí-
tottak Mohácsra az Alsó-Ti-
szavidéki Vízügyi Igazgató-
ságtól. A gépekkel 50 gépész 
utazott. A vízügyi igazgató-
ság többi építőgépe is ké-
szenlétben van és amennyi-
ben szükség van rá, 10 mér-
nök, 25 technikus, valamint 

a tranzitraktár 
A Csongrád megyei MEK 

ú j zöldség-, gyümölcsértéke-
sitö teleppel, raktárral gaz-
dagodott. A Dorozsmai úton 
a lemezgyár szomszédságá-
ban átadták rendeltetésének 
a 17 millió forint beruházás-* 
ból épült ú j tranzit raktárai, 
zöldség-, gyümölcsfelvásárló 
értékesítő telepet, s a közeli 
napokban a telep folyama-
tos üzemelése is elkezdődik. 

Az ú j raktár évente mint-
egy 2500 vagon áruforgalmat 
bonyolít majd le. Segítségé-
vel mentesítik a szatymazi 
tranzit-telepet, megosztják a 
két tranzittelep között a sze-
gedi járás zöldség- és gyü-
mölcsforgalmát. Többek kö-
zött a jövőben a szegedi te-
lepen csomagolják, s innen 
indítják a hagyma-export-
szállítmányokat A Dorozsmai 
úti telepen még az idén to-
vább folytatják az építke-
t séseke t . 

Elutazott Budapestről 
Faggyejev, a KGST titkára 
Szombat délelőtt elutazott Budapestről Nyikolaj 

Faggyejev, a KGST titkára, aki Apró Antallal, a KGST 
végrehajtó bizottságának soros elnökével megbeszélése-
ket folytatott a végrehajtó bizottság soronkövetkező ülés-
szakának előkészületeiről. 

A vendég búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren 
megjelent Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, dr, Horgos 
Gyula kohó- és gépipari miniszter, dr. Lévárdi Ferenc 
nehézipari miniszter, Marai László, Magyarország KGST-
beli képviselőjének helyettese. Ott volt G. A. Gyenyiszov, 
a Szovjetunió magyarországi nagykövete is. (MTI). 

4 magyar egészségügyi miniszter 
az EAK-ban 

Dr. Szabó Zoltán egész-
ségügyi miniszter dr. Tóth 
Béla miniszterhelyettes kí-
séretében június 12-én dr. 
Nabavi el Mohandisz, az 
EAK egészségügyi miniszte-
re meghívására hatnapos 
hivatalos latogatásra Kairó-
ba érkezett. Dr. Szabó Zol-
tánt a repülőtéren Mohán; 

disz miniszter és Rácz Pál 
kairói magyar nagykövet fo-
gadta. 

A látogatás során a ma-
gyar egészségügyi miniszter 
megtekinti az EAK egész-
ségügyi intézményeit és 
aláír ja a Magyar Népköztár-
saság és az Egyesült Arab 
Köztársaság ú j egészségügyi 
egyezményét (MTI) f lenü. 

(Somogyi Káro lyné felvételei) 

Szegeden — mint ismere-
tes — a Lenin körút, Mérei 
utca, Mikszáth Kálmán utca 
és Püspök utca által hatá-
rolt területen több mint 20 
millió forintos költséggel 
épül a korszerű, új állami 
áruház. A kivitelező EM 
Csongrád megyei Építőipari 
Vállalat dolgozói — közölte 
Mucsi Lajos főépítésvezető 
— az ú j áruház alapozását 
korábban befejezték. Most 
a zsaluzást végzik, hogy 
kezdhessék a betonozást. 

Az egyemeletes áruház 
modern építészeti eljárások-
kal valósul meg. A földszin-
ten lesz a tágas, minden 
igényt kielégítő nagy eladó-
tér, az emeleten pedig a 
raktárak, az iroda, szociális 
helyiségek, s a bemutatóte-
rem kap helyet. Az ú j áru-
házat a tervek szerint a 
jövő év nyarán adják át 
rendeltetésének. 

Felvételeink a most folyó 
munkáról készültek. A kö-
vetkező héten-már kezdik a 
betonozást. Előtte a feszítő-
kábeleket építik be (fent). 
A tartószerkezet zsaluzása 

- i - „ , . , , 40 gátőr is kész bármely pil-
tesével erősítette a legjobban lanatban dunai árvízvéde-
átázott gátszakaszokat, lem rendelkezésére állni 

Szegednél jövő héten 
tetőzik a Tisza 

Az Alsó-Tiszavidéki Víz- a n i . kategóriába tartozó 
'ügyi Igazgatóságon összesí- helyiérdekeltségű tanácsi, 
tették az eddig lehullott vagy társulati csatornák 
csapadék adatait. Januárban üzemeltetésénél akad prob-
54 milliméter, februárban léma. Ugyanis ezek a csa-
12, márciusban 27, április- tornák le tudnák vezetni a 
ban 64, májusban 91 és jú- belvizet, de sok helyen nem 
niusban eddig 24 millimé- vezetik el a szántóföldeken 
ter csapadék hullott megyei vagy egyéb területeken levő 
átlagban. Ez azt jelenti, hogy vizet a csatornába. Az Alsó-
jóval meghaladta a sok évi Tiszavidéki Vízügyi Igazga-
átlagot, hiszen Csongrád me- tóság területén 13 áHandó 
gyében általában 500—550 telepen és 14 szivattyűálk>-
mdlliméter csapadék hull le máson dolgoznak a szivaty-
évente, az eddigiek során tyúk. Másodpercenként 23 
pedig már csaknem 280 mii- köbméter vizet szívatnak át 
limétert mértek. Termesze- a folyóba. Tíz-tizenegy órát 
tesen a megye területén a üzemelnek szükség szerint 
kedvezőtlen időjárás és a naponként. Indulásra készen 
ta laj víztelítettsége nagy- állnak a szivattyúk az fö-
mértékben akadályozza a gyói zsilipnél is. 
mezőgazdasági munkát, s a Jelenleg Szegednél 577 
növények fejlődését is. centiméteres a Tisza vizal-
Mintegy 100 ezer holdon lása, de a jövő héten ez lé-
éreztett a csapadékog idő- nyegesen emelkedni fog. s 
járás hatását, nem beszélve megközelítőleg eléri a 650 
arról, hogy a megyében I I centimétert. Természetesen 
ezer 550 hold áll víz alatt, súlyosbíthatja a helyzetet a2 

A vízügyi igazgatóság újabb esőzés. A tiszai ár-
szakemberei helyszíni szem- hullám lefolyása nem jelent 
lék során győződtek meg ar- árvízveszélyt, iegfeljebb 
ról, hogy a csatornák vízle- majd a nyári gátakon kell 
•yezető képessége jó, csupán kifestem védekezést. 


