
A termelőszövetkezeti 
tagok új nyugdíjrendelete 

A termelőszövetkezeti ta- rendelet megállapítja, hogy szerében — a megszakítást már két évet meghaladó 
gok jelenlegi nyugdíjrend- a parasztságnak a nagyüze- megelőző időt nem lehet szá- megszakítás esetén figyel-

men kívül kellett hagyni a szere 1958. január 1-én 1© ml társasgazdálkodásban el- mításba venni, 
pett életbe. Ez nagy jelentő- ért, fokozatosan javuló ered- Ez a rendelkezés ls el© 
ségü intézkedés volt: az ményei lehetővé teszik a ter- nyösebb, mint a korábbi volt. korábban szerzett nyugdij-
1960-ban bevezetett öregségi melőszövetkezeti tagokról Annak az értelmében ugyanis éveket. 

Nyugdíjosztályok, a nyugdíj alapja és munkaképtelenségi jára- való gondoskodás továbbfej-
dékkal együtt javította a ter- lesztését 
melőszövetkezeti tagság sz© 
ciólis helyzetét, s különösen 

A törvényerejű rendelet és 
a végrehajtásáról szóló kor-

A termelőszövetkezeti ta- lemnek a tag munkájával 
got a Jövedelemelosztás sajá- arányos részét is. 

a szocialista átszervezés mányrendelet és SZOT-sza- tosságai miatt és nyugdíja A jogszabály 21 nyugdíj-
éveiben elősegítette a terme- bályzat a nyugdíjak megál- megállapításának egyszerűsí- osztólyt állapít meg. A leg-
lőszövetkezetek fejlesztését, lapításánál figyelembe veszi 
A jelenlegi rends-zer alapján a termelőszövetkezeti 
kifizetésre kerülő nyugdíjak munkában eltöltött 
és járulékok egy évre szá- szakképzettségét, a 
mított összege meghaladja munkáért kapott részesedést, rolni. 

tése céljából minden nap-
tag tárl év elején — előző évi 

idejét, személyi jövedelme alapján be vehető jövedelem havi 
közös — nyugdijosztályba kell so- 900, a legmagasabb osztály-

alacsonyabb osztályban a 
nyugdíj alapjaként figyelem-

az egymilliárd forintot. 
A Magyar Szocialista Mun 

káspárt 
nak határozata szerint létre J"J".f 
kell hozni a mezőgazdasági l e a t 

termelőszövetkezeti tagok 
olyan új nyugdíjrendszerét, 

ban pedig havi 5000 forint 
Az általános szabályoktól 

eltérően annál a termelőszö-
vetkezeti tagnál, akinek fo-
lyamatos a tagsága 1967. ja-

s ennek megfelelően na- A személyi jövedelem ösz-
gyobb nyugdíjat biztosít szege a zárszámadásban az 

IX kongresszusi a z o k n a k . a k i k többet és job- ü l e l d tag javára a közös 
, ban dolgoztak. Megszűnik munka alapján kimutatott . 

a termelőszövetkezeti részesedés. Amennyiben a nuar 1-től egeszen nyugdíjá-
tagok nyugdíjrendszerében termelőszövetkezeti tag csa- nak megállpításáig, csak az 
az egyenlősdi, ami abban lédi részes, stb művelést is 

.„ , , nyilvánult meg. hogy nyűg- folytatott, figyelembe kell 
. é ellátásukat személyi jövedel- v e n m e b b o 1 e l é r l Joved© 

műktől függetlenül minden Házastársi pótlék, hozzátartozói nyugellátások 
esetben havi 900 forint átla- r 

szerében azonos 
élőkével. 

új nyugdíj osztálya szerinti 
jövedelmet veszik figyelem-
be. 

Az Elnöki Tanács pénteki gos jövedelem alapján kel-
fllésén alkotott törvényerejű lett megállapítani. 

öregségi nyugdíj 
A termelőszövetkezeti ta- tén — évi 2 százalékos n© 

Az új rendelkezések leh© len (teljes) árváé pedig havi 
tővé teszik, hogy az öregségi, 300 forint, 
illetve rokkantsági nyugdíjas Az új nyugdíjrendszer vál-
házastársi pótlékban rész© tozatlanul hagyja az öregs© 
süljön, amennyiben házas- gi, munkaképtelenségi és 
társa 60. életévét betöltötte, özvegyi járadékra vonatkozó 

Presszó vagy kocsma? 
Séta interpellációk nyomában 

— Minek kellett kocsma 31-i bejegyzését. Szóvá teszi, 
mellett másik kocsmát nyit- hogy a vendégek, nők és fér-
ni? — kérdezték a III. k© fiak részére egyetlen kagy-
rületi tanács legutóbbi ülésén lós WC található a prcsszó-
a tanácstagok. Alsóvároson, ban. Ma 1966 december vé-
a Szabadság térnél, a Dar© gén tartunk, keresem a pa-
czi-féle vendéglő közvetlen naszos bejegyzésére a Csong-
szomszédságában levő Mari- rád megyei Vendéglátó Vát-
ka presszóról van 6zó, amely lalat válaszát, de nem talá-
a tanács által létrehozott lom. Más panaszos bejegy-
szolgáltató 
helyet 

házban kapott zésre sincs válasz. 
Hogy Batki Imrének meny-

_ , , . „ nyíre igaza van, azt abban a 
Tényleg kocsma jellegu-e p i l l a n a t b a n észre lehet ven-

ez a presszó? Az a legjobb, n i> ^„fot a z ember az utcá-
ha megnézzük! Jöjjön velünk r ó l j^jép a helyiségbe. Tö-
az olvasó is mény ammónlákszag terjeng 

a helyiségben. A négyórás 
foglalkozású takarítónő ép-
pen most mondott fel. Vajon 

Csakhogy nem olyan köny- amikor átadták rendelteté-
nyű odatalálnia annak, aki sének a presszót — amely 
nem tudja, hogy a Szabadság ilyen jellegénél fogva tényleg 
tér egyik oldalán milyen ve- kocsmának tűnik — akkor 

Kerülő a sárban 

szélyes a közlekedés a Vilá-
gos utcáig. Hónapok óta tar-

ott volt-e a szegedi KÖJÁLL, 
és szót emelt-e, hogy ez így 

tó munkával magas nyomású nem lesz jó? Ha ezt elmu-
vízhálózatot fektetnek itt le. lasztotta, akikor sürgősen p© 

tolnia kell a higiénia, a kÖ2*-
egészségügy szolgálata érd© 
kében! 

gok közül öregségi nyugdíjra vekedéssel — az átlagjöv© vagy rokkant és nincs havi szabályokat. Az egyéb fellé-
azok a férfiak jogosultak, delem 63 százalékáig emel- 360 forintot meghaladó ker© telek fennállása esetén a 
akik 65. évüket és azok a kedhet; 25 nyugdíjéven f© sete, jövedelme, nyugdíja. A nyugdíjra nem jogosult ter-
nők, akik 60. évüket betöl- lül minden további nyugdíj- házastársi pótlék összege — melőszövetkezeti tag férfiak 
tötték és legalább 10 nyűg- évi után a termelőszövetke- a bérből és fizetésből élők© 70., a nők pedig 65. évük be-
díjévük van. zeti tag átlagjövedelmének hez hasonlóan — általában (öltése után, vagy teljes mun-

Az öregségi nyugdíj ösz- l—l százalékával nő, de nem havi 100 forint kiirónteientéréik ©etén az 
szege tíz nyugdíjév esetén a lehet több átlagos jövedel- Az özvegyi nyugdíj legki- K a a e P l e l -nsegu* eseien az 
termelőszövetkezeti tag havi mének 70 százalékénál. sebb összege havi 300 forint eddigivel azonos összegű ja-
átlagjövedelmének 33 száza- Az öregségi nyugdíj legki- a félárváé havi 150, a szülőt- radékot kapják, 
léka; 10-25 nyugdíjév ese- sebb összege 400 forint A nyugellátások folyósítása 

Rokkantsági nyugdíj A termelőszövetkezetben csak addig folyósítható kor-
A rokkantsági nyugdíjhoz A rokkantsági nyugdíj tagként dolgozó nyugdíjasok látozás "éTkiíl.amíg^«Pyú|-

szükséges nyugdíjévek sza- összege a szükséges nyugdíj- és járadékosok, amennyiben dijas, járadékos teljesítm© 
ma a bérből és fizetésből éven felül minden további f i z i k a i " ' " T í t ^ Z T Z ^ Z v ".v0 a naptári évben nem ha-
élő dolgozók nyugdíjrend- nyugdíjév után - a húszon- f l z i k a ' ' f f ^dja meg a 120 munkanapot 
szeréhez hasonlóan az élet- ötödik nyugdíjévig bezár© "Vádijukat, illetve járadé- Ha a nem fizikai munkát vég-

i a g a h a v i átlagjöved© k a k a t a kozos munkából zo termelőszövetkezeti tag kortól függ. 
A jogosultsághoz szüksé-

ges nyugdijévek esetén a 
rokkantsági nyugdij: 

Oa 3. rokkantsági cs© 
portban a havi átlag-

Jövedelem 33 százaléka, de 
legalább havi 400 forint; 

lem 2—2 százalékával, a hu- származó jövedelemre való ennél több munkanapot dol 
w ó n ö W i k T v e f k ö v é t ő l ' j ^ l e k i n t e t m e g k a p j f k - * n y u g d í í ' 3 á r a d Í k 

A nem fizikai munkát vég- folyositása az év vegéig 
zők nyugdíja vagy járadéka szünetel. 

dig minden nyugdíjév után 
a havi átlagjövedelem 1—1 
százalékával nő. 

Az üzemi baleset követ-
keztében megrokkant term© Az 

A régi nyugellátások emelése 
1967. előtt megállapí- tott öregségi és rokkanisá-

Oa 2. csoportban a havi lőszövetkezeti tagok a fels© t o t t J ^ e g s é g i
K

é s . r " k k a n t 3 á g l f ,nyagdíjakat 10 s^ázalék-

átlagjövedelem 38 szá- roltaknál magasabb összegű nyugdíjakat hav, ^ forint- kai, de legfeljebb 750 fonnt-

zateka, de legalább 430 f© rokkantság nyugellátásban Í ^ c s T A ^ & I 
n m ; " díjakat havi 470, az özvegyi legfeljebb havi 400 forintra, 

Oaz 1. csoportban a ha- A baleseti rokkantsági nyugdíjakat havi 300, az öz- a félárvák ellátását 10 száza-

vi átlagjövedelem 43 nyugdíjra az a termelősz© vegyi járadékokat havi 200, lékkai, de legfeljebb 200 f© 
százaléka, de legalább 470 vetkezeti tag is jogosult, aki a félárvák ellátását havi 
forint. nyugdíjévet nem szerzett. 

Baleseti járadék, kártalanítási segély 
Ha a termelőszövetkezeti sának módját és legkisebb 

tag munkaképessége üzemi összegét, 
baleset, vagy foglalkozási b© A kártalanítási segély azt 
tegség következtében csök- a termelőszövetkezeti tagot 
kent, de nem rokkant, bal- Illeti meg, aki üzemi bal-
eseti járadékra jogosult. En- eset, vagy foglalkozási b© 
nek négy fokozata van. Az tegség következtében ker© 
új jogszabály meghatározza sőképtelenné vált. Ennek a 
ezekben a fokozatokban a segélynek a havi összege az 
baleseti járadék kiszámítá- átlagjövedelem 65 százaléka. 

rintra, a szülőtlen (teljes) ár-
150, a szülőtlen (teljes) ár- vák ellátását ugyancsak 10 
vák ellátását pedig havi 300 százalékkal, de legfeljebb 

havi 400 forintra kell emelni 

Az új nyugdíjrendszer in-

forintra kell emeleni. 
Ettől eltérően emelik azo-

kat a nyugellátásokat, am© 
lyeket legalább 10 évi mun- tézkedései 1967. január 1-én 
kaviszonyban töltött idő és az új rendszerű járulék fi-
ezen felül szerzett termel© zetésére vonatkozó rendel-
szövetkezeti nyugdíjévek fi- kezések pedig 1968. január 
gyelenibevételével állapítot- 1-én lépnek életbe, 
tak meg. Az így megállapí- (MTI) 

Most azonban eleven mun-
kának nyomát sem látni 
ezen a részen. A Világos 
utca sarkán levő fűszerüzlet-
ben arról tájékoztatnak, hogy 
mintegy másfél hónapja ab-
bahagyták a munkát. Az 
árkokat csak részben, és 
rosszul temették be, rend© 
zetlen, felforgatott a környék Hetente elfogy 20 láda sor, 
képe. Télvíz idejére pedig és naponta mintegy 20 deka 
aligha szabadna így hagyni kávé. A Fesztivál elnevezésű 
egy befejezetlen munkát öort lehet csak kipoharazni, 

A hétfő az igazi 

A Marika presszónak 40 
ezer forint a havi forgalma. 

Emiatt is interpelláltak a III. 
kerületi tanács legutóbbi ülé-

a többi borfajtát palackosan 
árulják. Van is belőle elég. 

sén a tanácstagok. Vajon Egyáltalán nem lehet kapni 
lesz-e foganatja a szavuk- viszont 3 és fél decis palac-
nak, sürgetésüknek? A kerü- kozott bort, pedig azt kerc-
leti tanácsnak nyyomaték© sik. A rövid italok nem fogy-
san kellene intézkednie I nak a nagy választék elle-

nére sem. Veszik a táblás 
E kis kitérő után nyissunk csokoládét és a desszerteket. 

A cukrászsüteményt jobbára 
csak szombaton és vasárnap 
keresik. A 12 órán át — reg-
gel 9-től este 9-ig — nyitva-
tartó presszó azért nem pa-
naszkodhat a forgalomra. 

be a Marika presszóba. Hét-
fő lévén, a Daróczi-féle ven-
déglő szünnapot tart, s ez 
meglátszik a presszó forgal-
mán. Csúcs Miklósné üzlet-
vezető és kiszolgáló alig 
győzi bontogatni a sorösüv© Legerősebb napja a hétfő, 
geket A pult mögött viszont mikor tényleg kocsma a Ma-
alig lehet férni az odapakolt r i k a - Telefonja nincs, csak a 
sörösládáktól. Huszonnégy fuszeruzletnek. Az vi-
ládát számláltam meg. A 
pult előtt álldogáló féfiak 
üvegből isszák a 6ört. Po-
harat nem kérnek hozzá. Mi-

szont este 6-kor zár, s utána 
megkukul Alsóvárosnak ez a 
része, a város széle. 

Kijövet az üzletből este fél 
nek az? Más vendégek tár- 6"kor> a Szabadsag teren 
saságot alkotva ülnek az asz- ? l y a n tt*™* sötétség fogad, 
talok mellett, előttük teli b °gy alkalmasint egy pofont 
é« megürült sörösüvegek Egy m € g sem köszönhetne az eni-
pohanat valaki éppen les© h01"; . A hatalmas 
dor az asztalról, hangja egy f ? r k a p 7 utcai közvilágítási 
pillanatra elvágja a mono- lámpák kozul harombol csak 

A 4-A re 41111. „ A j í r j A 4 tan zsongást. 

Panasz, válasz nélkül 

Lapozgatok a panaszkönyv-
ben, és olvasom Batki Imre, 
Pálfi utca 81. szém alatti 
lakosnak még 1985. május 

egy ég. A tér túlsó részét, 
ahol olyan nagyon rendezet-
len a környék, elkerülöm, 
nehogy belecsússzak a be-
temetetten árokba. Tél van, 
nem szívesen fürdik az em-
ber ilyenkor a szabadban! 

Lődi Ferenc 

Nyugdíjév ele 
Nyugdijévenként azokat a munkanapjuk van háztáji 

naptári éveket kell számi- földjük megművelésére, hi-
tásba venni, amelyekben a szen az onnan származó 
férfi termelőszövetkezeti tag termékek feltétlenül szük-

ségesek az ellátásukhoz 
Az 1967. évet megelőző 

nyugdíjévek kiszámítása vál-
daságban. Ha a termelőszö- tozatlan marad. Továbbra 
vetkezeti tag egy naptári is azt a naptári évet tehet 
évben ennél kevesebb ideig nyugdíjévként figyelembe 

•MM munká-

150, a nő tsz-tag 100 tízórás 
munkanapnak megfelelő 
munkát végzett a közös gaz-

vett részt a közös 
ban, munkaidejét 
hónapokra 
olymódon, hogy a 
13, a nők pedig 8 tízórás 
munkanappal szereznek egy- tővé teszik, 
egy nyugdíjhónapot. 

A nyugdíjév megszerzésé-

venni, amelyben a termel© 
nyugdíj- szövetkezeti tag férfi leg-

kell átszámítani alább 120, nő legalább 80 
hogy a férfiak munkaegységet teljesített-

Az új rendelkezések leh© 
hogy azok a 

családtagok, akik belépnek 
a termelőszövetkezetbe, az 

hez több munkanapot jelen- ezt követően egy éven belül 
leg azért nem tehet előírni, 
mert a tagok jelentős részé-
nek foglalkoztatása nem 
biztosítható egész éven át. 

kérhessék a családtagként 
a közös munkában töltött 
idejük beszámítását nyug-
díjidejükbe. Erre akkor van 

A 150 tíz órás munkanap tehetőség, ha a családtag a 
egyébként csaknem 190 beszámításra kért évben az 
nyolcórás munkanapnak fe- akkor előírt, a nyugdíjév 
lel meg. A bérből és fizetés- megszerzéséhez szükséges 
bői élők számára 60 vasárna- legkisebb munkamennyisé-
pot és fizetett ünnepnapot, get teljesítette és a nyugdíj-
ezenkívül a munkaviszonyban járadékot — nyugdíjosztá-
eltöltött évekkel növekvő, de lya szerint — visszamenőleg 
legalább 12 
szabadságot 

nap fizetett megfizeti. Ilyen módon leg-
biztosítanak a feljebb 5 évet lehet beszá-

rendelkezések. A jogszabály mítanl. 
ezeken kívül figyelemmel Azok a családtagok, akik 
volt arra is, hogy helyes és 1967. január 1. előtt léptek 
szükséges, ha a mezőgazda-
sági termelőszövetkezeti ta-
goknak évente legalább 50 

be a termelőszövetkezetbe, 
ezzel a lehetőséggel 1967. 
december 31-ig élhetnek. 

Megszakítás a nyugdíjévek között 
Ha a nyugdíjévként figy© ladó megszakítás van — 

lembe vehető idők között ugyanúgy, mint a bérbó! és 
egyhuzamban 5 évet mégha- iizetcsből élők nyugdíjrend-
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Disznóölés 
Ferenczi Péterék Tíszaszigeten, a 

falu szélén laknak. A házigazda nyú-
lánk termetű, mosolygós szemű fia-
talember, mesterségére nézve trakt© 
rista a helybeli Búzakalász Tsz-ben. 
Irénke a felesége — takaros me-
nyecske — ugyanitt a keitészetber. 
dolgozik, beosztása gyalogmunkás. 
Hét évvel ezelőtt házasodtak össze, s 
máris megalapozott egzisztenciájú, 
jómódú falusi emberek. Üj házuk 
valóságos kis mesevár. A tavaszon 
fogtak az építéséhez, és már benne 
laknak, készen van. Volt egy régi 
kisházuk, 40 ezerért eladták, 60 ez-
ret az évek során keresetükből spó-
roltak össze, 50 ezer forintot pedig 
az állam adott nekik kölcsön. 

Ferenczi Péter ma nem ment be 
— mint mindennap szokta — a gép-
telepre, nem ült már hajnalban a 
traktor nyergébe. Ellenben őhozzá-
juk jöttek. Após, anyós meg a jó ba-
rátok — megpecsételni a két disznó 
sorsát Levágták őket, s a kettő 
együtt tehetett vagy három és fél 
mázsa. Elnéztem egy darabig serény 
munkájukat Nem tanult mestersé-
gük egyiküknek sem a hentesség, 
mégis olyan szép, kívánatos kolbá-
szokat, hurkákat, gömböcöket kanya-
rítottak, mintha csak mindig ez ten-
ne a dolguk. Azt hiszem az effajta 
falusi emberek már ezzel a tudo-
mánnyal jönnek a világra. 

Mire leszállt az alkonyat, végleg 
kiürült az abáló üst, elszunnyadtak 
alatta a parazsak. Sózóba kerültek a 
sonkák, oldalasok, hidegre a hurkák, 
rudakra a kolbászok is. E sok jóság 
láttán elcsodálkozik az ember: mikor-

ra, mennyi idő alatt fogy el ez a 
sok ennivaló, hiszen olyan kicsi a 
család. 

Mire eltelik egy újabb esztendő a 
következő vágásig, biztosan elfogy — 
mondta a házigazda. — Mezőre járó 
emberek vagyunk, mindennap csoma-
golni kell a táskába magamnak is, 
az asszonyomnak is. 

A kis konyhában már csak a má-
jas hurkákkal bíbelődnek, nem is 
jut minden kézbe munka. Így hát a 
gazda apósa. Neisner Feri bácsi — 
lévén az összes ember között a leg-
idősebb — leül a vendéggel egy po-
hárka fehér bor mellé. Egész énje 
kis fáradságot, bölcs nyugalmat sugá-
roz. Szemmel láthatóan gyönyörkö-
dik a gyerekeiben, meg a szőke fejű 
kis unokájában. S az első osztályos 
csöpp kislány győzi is szóval tartani 
a tatáját. 

Azt mondja a pihenő ember: néz-
zem csak jól meg ezt a kis családot, 
amijük van, amit itt látok, minden 
a két kezük munkájának eredménye. 
A termelőszövetkezetben keresték. 
Most építkeztek, de már új bútort is 
vásároltak. Televízió is van a laká-
sukban, mosógép, olajkályha, amit 
csak akarnak. Pedig még csak azt 
sem mondhatjuk, hogy örököltek. 
Peti fiam nagyon korán árvaságra 
jutott, négyéves korában veszítette el 
az édesapját, rákövetkező nyolc esz-
tendőre pedig meghalt az édesanyja 
is. A nagymamája nevelte fel 12 
saját gyermeke mellett. Tizennégy 
éves volt, amikor először iratkozott 
be a termelőszövetkezetbe. De az a 
szövetkezet még nem volt életké-
pes, később fel is oszlott... Azután a 
deszki gépállomáson keresett magá-
nak munkát. Amikor pedig megala-
kítottuk a Búzakalász Tsz-t, én ha-

zahívtam, jöjjön hozzánk traktoros-
nak. 

Szóba került az ls; nem volt itt 
mindig ebben a faluban sem ilyen 
szép harmonikus, kiegyensúlyozott a 
szövetkezeti parasztok élete. Elég so-
kan szöktek el a földtől... 

— Nekem soha, álmomban sem 
voltak ilyen gondolataim — mondta 
a házigazda. Mindig csak az állt 
előttem, akárhogy is, ki kell tarta-
nunk a föld mellett. És nem is té-
vedtünk. 

Ma éppen prémiumfizetés volt a 
közös kertészetben. 138 ezer forintot 
osztottak szét az asszonyok között. 
Jó kis sommát kapott Ferencziné is. 
De ez csak amolyan karácsonyi apró-
pénz, a kereset ráadása. Négyszáznál 
is több tagja van a Búzakalász Tsz-
nek. És az egy családra jutó átlag-
jövedelem — ha megtesz az új zár-
számadás — eléri majd a 25 ezer fo-
rintot. 

— Mennyire más ez a világ — si-
mította végig őszülő haját Feri bá-
csi. — Én valamikor, húszéves ko-
romban, egy szál vasvillával, béres-
legényként indultam el az életbe. És 
már tsz-paraszt voltam egy másik 
húsz évvel később, mire ki tudtam 
fizetni az adósságaimat. Földet kel-
tett mindenáron szereznem, mivel 
készpénzem nem volt, hitelbe vettem. * 

Reggelenként olykor egy óráig is 
kövér disznók hattyúdalától zeng a 
kis falu. Ilyenkor, karácsony tájékán 
rossz világ jár a pocákra. Meghíztak, 
s át kell magukat adniok a böllér-
késnek. Kutattam: van-e csak egy 
parasztcsalád is a faluban, aki nem 
vág? Mert hisz a disznóvágás sem 
volt mindig mindenkinek törvénysze-
rű, de most úgy láttam: „törvény" 
lett már ez is. 

CSÉPI JÓZSEF 


