
Nagyjavítás 
a vasműben 

Vasárnap hajnali négy óra-
kor megálltak a gépsorok a 
Dunai Vasmű meleghenger-
művében, s reggel hatkor 
megkezdődött a negyedévi 
nagyjavítás. A mélykemencé-
től a kikészítő üzemi gépekig 
mindent szétbontanak. Kicse-
rélik a 100 méteres görgősor 
két szakaszát, megerősítik a 
csapágyakat. 

A máskor hat napra terve-
zett nagy munkát most négy 
és fél nap alatt akarják el-
végezni. 

Részleges termelés 
a répcelaki 

szénsavgyárban 

Nyugdíjasok 

Vasárnap 18 illetékes szerv, amelyet közvetett hűtésre 
halóság képviselőinek jelen- bármilyen vállalat felhasz-
létében zajlott le a januári nálhat. 
robbanás óta béna répcelaki Elkészült az import szén-
szénsavgyár első két elké- saV a t száliító vasúti és köz-
szült objektumának műszaki úti tartálykocsik lefejtésére 
átadása. A helyreállított ipa- s z 0lgáló állomás is. Ez lehe-
ri szénsavgyártó üzem hét- tővé teszi, hogy megkezdhes-
főtöl gyártja a nem tisztított Sék majd a patrontöltést. . . . . . . 
széndioxidot ipari üzemek Termelésre kész az M - 6 - 0 . J ü S Ü ^ " ! f ő -
részére. Ugyanebből a szén- széndioxid-gázkút távveze-
dloxid-minőségből egyelőre téke is. 
jég helyett úgynevezett szén- „„.,,... _ .. , _ „ . . . , 

Hozzákezdtek egy tisztító-savhavat is gyárthat az üzem, 

Győztesek, 
a művészeti szemlén 

A Vörösmarty utcai műve-
lődési központban rendezték 
meg március 30-án, vasárnap 
a Tanácsköztársasági Művé-
szi Szemle vers- és próza-
mondó versenyének Csong-
rád megyei döntőjét. A vetél-
kedőt — amelyen 24 ver-
senyző indult — Gyürky Ist-
ván szegedi versenyző nyer-
te. A további sorrend: Feke-
te Gizella, Nóvák Zoltán, Du-
becz György, Gyuris Mária 
(Kiskundorozsma), Lovászy 

József, Tolnai Mária, Maday 
Emőke. Khim Antal, Thesz-
száry Gábor, Fodor Etelka, 
Nagy András, Pusztaszeri 
Emília. A verseny első tizen-
három helyezettje képviseli 
majd Csongrád megyét a mű-
vészeti szemle április 26—27-
en Szegeden megrendezésre 
kerülő területi döntőjén, ame-
lyen Bács-Kiskun, Békés és 
Szolnok megye legjobb vers-
és prózamondói is indulnak. 

Ugyancsak a Vörösmarty 
utcai művelődési központban 
rendezték meg a Tanácsköz-
társasági Művészeti Szemle 
városi döntőjét, amelyet a 
zenekarok és énekesek szá-
mára írtak ki. A vetélkedőn 

aranyjelvénnyel jutalmazták 
a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem citerazenekarát és a 
Szaniszló-dzsessztriót, vala-
mint Bertók Judit, Tóth La-
jos és Dubecz György énekes-
szólistákat, A győztesek kép-
viselik majd Szeged várost a 
május 25-én sorrakerülő me-
gyei döntőben. 

sor helyreállításához. Ezt a 
tisztitósort július 1-rc helye-
zik üzembe. Ezután már a 
répcelaki tisztított széndi-
oxiddal tölthetik a patrono-
kat. A második fél évben a 
szárazjég kivételével szén-
savból és patronból teljes 
lesz az ellátás. 

A helyreállítással párhuza-
mosan gyorsított ütemben fo-
lyik a gyár kétszázmillió fo-
rintos rekonstrukciója. En-
nek eredményeként megdup-
lázódik a szénsavtermelée; 
évi 60 ezer tonnára emelke-
dik. Az üzem mihályi gyár-
egységében már megkezdték 
az ipari szénsav gyártását 

Kiváló ifjú műszakiak 
A kiváló if jú mérnök, 

technikus és közgazdász 
mozgalomban tavaly is — 
a korábbi hagyományokat 
folytatva — fontos, értékes, 
az üzemi gyakorlatban jól 
hasznosítható szakdolgozato-
kat készítettek a szegedi 
textiles fiatalok. Ezt mutat-
ja a most nyilvánosságra 
hozott országos értékelés is 
Kovács Károly, a szegedi 

A Táborozási Sorsjáték 
15 főnyereménye 

Vasárnap délelőtt, Buda- jegy tulajdonosának jutott. A 
pesten, a Gutenberg Műve- többi nagyobb nyeremény: 
lődési Házban lezajlott az Moszkvics 408 — 11. osztály, 
Ifjúsági Táborozási Sorsjáték 
húzósa. A főnyeremények, a 
tájékoztató jellegű gyorslis-
ta szerint a kővetkező sorsje-
gyek tulajdonosainak jutot-
tak: 

a 400 ezer forint értékű, 3 
szobás, berendezett OTP-
öröklakást a sorsjegy számó-

4010 sz.: Wartburg de Luxe 
— 48. osztály, 62 609 sz.; 
Skoda Octavia Combi — 45. 
osztály, 99 588 sz.; Trabant 
Combi — 4. osztály. 85 963 
sz. és 24. osztály, 55133 sz.; 
25 ezer forintos vásárlási 
utalvány: 14. osztály, 1585 
sz., 50. osztály 18 121 sz., 21. 

bői — 41. osztály, 38 670 sz. osztály, 43 112. sz., 12. osztály, 
— megállapíthatóan egy sze- 72 276 sz.; 20 ezer forintos | 
rencsés fővárosi lakos nyer- vásárlási utalvány: 34. osz-
te. A 300 ezer forint értékű, tály. 1731 sz., 13. osztály, 
2 szobás OTP-öröklakás a 26 775 sz., 17. osztály, 10 242 
12. osztály 61048 sz. sors- sz. és 9. osztály, 20 035 sz. 

Fűtés a barlangban 

textilművek fiatal csoport-
vezetője Gyűrűsfonógépek 
vizsgálata elektronikus mód-
szerrel című szakdolgozatá-
val országos első lett; a 4 
ezer forintos díj mellé a 
Pamutnyomóipari Vállalat 2 
ezer forintos különdíját, 
oklevelet, aranyplakettet is 
kapott. Pályamunkája egy-
ben újítás és találmány is. 

Vígh Zoltán, a textilmű-
vek üzemszervezője — 
ugyancsak találmányként is 
bejelentett — szakdolgozatá-
ra a KISZ KB-SZOT okle-
vélhez aranyplakettet, s 4 
ezer forintot, vállalati kü-
löndíjat i s kapott. PNYV 
különdíjjal, oklevéllel, 
bronzplakettel s 2 ezer fo-
rinttal jutalmazták Vlasics 
Anikó programozó tanulmá-
nyát. Sikert ért el a Ken-
derfonó- és Szövőipari Vál-
lalat központi gyárának 
osztályvezetője, Huszta Fe-
renc Is: a gyűrűs vizesfonó-
gépek termelésével kapcso-
latos szakdolgozatát a KISZ 
KB különdíjával tüntették 
ki. 

„Több nyugdíjas" aláírás-
sal szerkesztőségünkhöz ér-
kezett levélben az alábbi 
kérdésekre kérnek tájékozta-
tást: Milyen következmény-
nyel jár, ha a vállalat a 
nyugdíjast nyilvántartólap 
nélkül foglalkoztatja? 

Ha a vállalat nyugdíjast 
fog-

lalkoztat, vagy a nyugdíjas 
nyilvántartólapot az előírt 
határidőn belül nem állítja 
ki, 1000 forintig terjedhető 
pénzbirsággal 6újtható. 

Jár-c szabadság és szabad 
szombat a nyugdíjas dolgo-
zónak? 

A munkaviszonyban álló 
nyugdíjas dolgozó jogosult 
mindazokra a járandóságok-
ra (munkaszüneti nap díja-
zása, szabadság, munkabér 
stb.), amelyek az egyéb, vele 
együtt munkaviszonyban le-
vő és azonos körülmények, 
munkaidő-beosztás stb. mel-
lett munkát végző (nem 
nyugdíjas) dolgozót megilleti. 

Milyen összegű órabér jár 
a nyugdíjasnak a nyugdíja-
zás előtt, vagy a jelenlegi 
munkakör szerint? 

A nyugdíjas dolgozónak a 
munkaviszony létesítésekora 
munkaszerződésben megha-
tározott munkakörre megál-
lapított munkabér esedékes. 

Mennyi lehet a nyugdíjas 
dolgozónak a minimális óra-
bére, illetve munkaideje, ha 
havi 500 forintos kereset 
mellett dolgozik? 

Minimális órabére nincs 
meghatározva. Ha munkavi-
szonyt létesít, a munkakö-
rére megállapított bért kap-
ja. A havi 500 forint munka-
bérrel alkalmazott dolgozó 
munkaidejét a munkabérrel 
arányosan kell megállapíta-
ni. A nyugdíjas munkaideje 
tehát sem kevesebb, sem 
több nem lehet annál, mint 
ami a kifizetett munkabér-
nek megfelel. Az 500 forint 
munkabérben részesülő 
nyugdíjas például, ha olyan 
munkakörben dolgozik, ahol 
az órabér 10 forint, a mun-
kaidejét nem lehet havi 50 
óránál, sem rövidebb Időben 
meghatározni. 

Munkaruha jár-e a nyug-
díjas dolgozónak? 

A munkaruha-juttatásra 
jogosító munkakörök a kol-

lektív szerződésben megha-
tározottak. 

A nyugdíjas dolgozó, ha 
év végi részesedésre jogosult, 
kifizetlictö-c részére a része-
sedés? Ha igen, ez az összeg 
a 6000 forintos nyugdíjfolyó-
sítási korlátozásnál bcszá-
mít-e? 

A vállalati kollektív szer-
ződés szabályozza azokat a 
munkaköröket, melyek a ré-
szesedési kategóriába sorol-
hatók, ezenkívül szabályozza 
az egyéb részesedés formá-
ját éa mértékét. A nyugdíjas 
dolgozó is kaphat év végi 
részesedést, ha a kollektív 
szerződés biztosítja részére. 
Ez azonban nem számít be 
a 6000 forintos keret össze-
gébe, ezért az év végi ré-
szesedés nem befolyásolja a 
nyugdíj folyósítását. 

A mezőgazdasági termelő-
szövetkezetben dolgozó nyug-
díjasra milyen rendelkezés 
vonatkozik a nyugdíjfolyósí-
tás korlátozásával kapcso-
latban? 

A tsz-ben dolgozó nyugdí-
jasokat két csoportba kell 
osztani. Az egyik csoportba 
tartoznak a termelőszövet-
kezeti tagsággal rendelkező 
nyugdíjas dolgozók, a másik 
csoportba pedig a munkavi-
szonyban (vagy alkalmazás-
ban) álló nyugdíjasok. 

A tsz-tagok szintén a 
nyugdíjfolyósítás korlátozása 
szempontjából két részre 
oszlanak: az egyik részbe 
azok tartoznak, akik mint 
tagok fizikai munkát (nö-
vényápolást. állatgondozást) 
végeznek. Ebben a munka-
körben dolgozók korlátozás 
nélkül megkaphatják a nyug-
díjukat, függetlenül, hogy 
mennyit keresnek. A másik 

részbe tartoznak, akik szin-
tén tagok, de nem fizikai 
munkát végeznek. Ezek ré-
szére a nyugdíj folyósítása 
addig nem esik korlátozás 
alá, amíg naptári évenként 
120 tízórás munkanapot a 
foglalkoztatásuk meg nem 
haladja. Abban az esetben, 
ha 120 munkanapot a foglal-
koztatásuk meghaladja, a 
további időre a nyugdíjfo-
lyósítás szünetel. 

A másik csoport tagjai 
azok, akik a termelőszövet-
kezetben mint munkavi-
szonyban álló alkalmazottak 
dolgoznak. Rájuk Is a válla-
lati dolgozókra vonatkozó 
rendelkezés az érvényes, 
vagyis naptári évenként 6000 
forintot kereshetnek. 

Dr. V. M. 

Nemzetkőzi 
belkereskedelmi 

konferencia 
A Belkereskedelmi Kutató 

Intézetek és a felsőoktatási 
intézmények rendezésében 
hétfőn reggel Budapesten, a 
Technika Házában három-
napos nemzetközi belkeres-
kedelmi tudományos konfe-
rencia kezdődött. A ma-
gyar szakembereken kívüi 
bolgár, csehszlovák, len-
gyel, NDK-beli, román és 
szovjet intézetek vezető 
munkatársai is részt vesznek. 

Az első plenáris ülésen 
Szurdi István belkereskedel-
mi miniszter mondott meg-
nyitó beszédet és a kormány 
nevében üdvözölte a vendé-
geket. 

Érdekes Idsérle-
teket végez az 
Építőipari Tudo-
mányos Egyesület 
Aggteleken, a 

cseppkőbarlang 

1000 személyes 
színháztermének 

fűtésére. A tervek 
szerint a hatal-
mas sziklaüreg-

ben kialakított 
ülőhelyek o-Xá 
elektromos fűtő-
testeket szerel-
nek majd. 

Menetrend-változások 
április 2-től 8-ig 

É p ü l t : 1957—1969 

A MÁV vezérigazgatósága 
— április 4—7-ig — a több-
napos ünnepekre való tekin-
tettel a nagyobb forgalmú 
vonalakon távolsági- és he-
lyi mentesítő vonatokat köz-
lekedtet. A mentesítő vona-
tok indulási idejéről és út-
vonalukról az állomások in-
formációs irodái adnak fel-
világosítást. 

A többnapos ünnepek kö-
vetkeztében a hivatalos me-
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Ipari tanulók részére t á r s a d a l m i 
t a n u l m á n y i ösztöndíj kötésére 

A CSONGRÁD MEGYEI TANÁCSI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT 
pályázatot hirdet korlátolt számban: tetőfedő-hidegburkoló és műkőkészitő 
szakmákra f. évben leszerződni kívánó fiú tanulók részére, tanulmányi osz-

A^ösztöndlj összege tanulmányi évenként 3000,— Ft. a rendes tanulói illet-
ményen felül. . 
Érettségizett fiúk előnyben és rövidített kiképzesben reszesulnek. 
Szakmunkásvizsga letétele után magas kereseti lehetőséget biztosítunk. 

JELENTKEZÉS és bővebb felvilágosítás a vállalat központjában. Vásárhely, Tanács-
köztársaság tér 59. 

netrendnek megfelelően áp-
rilis 2-án, szerdán a pénte-
ki munkanapokra, április 3-
án, csütörtökön a szombati 
munkanapokra, április 4-én 
és 5-én, pénteken és szom-
baton a munkaszünetes na-
pokra előírt vonatok köz-
lekednek. 

A hivatalos menetrendtől 
eltérően április 6-án, vasár-
nap a munkaszünetes na-
pokra, április 7-én, hétfőn a 
vasárnapokra és április 6-
ra. április 8-án, kedden a 
hétfői munkanapokra és 
április 7-re előírt vonatok 
közlekednek. 

Tekintettel arra. hogy áp-
rilis 3-án több vállalat, hi-
vatal és intézmény nem a 
szombati munkarendet al-
kalmazza, ezert a dolgozók 
haza utazására egyes — 
egyébként szombaton nem 
közlekedő — helyi vonatokat 
Is közlekedtetnek. Ezekről 
az érdekelt állomások ad-
nak felvilágosítást. 

A torlódások elkerülése 
érdekében kérik az utazó-
közönséget. hogy menetje-
gyeit lehetőleg elővételben 
cs időben váltsa meg. 
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(49.) Ezt cz elegáns felsővárosi lakóépületet Türkössy 
Attila tervezte. A kiugró fedett erkélyek és a téglabur-
kolás tagolt, esztétikus homlokzatot ed. 
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