
Hit látott a geológus 
a szanki gázkitörésnél? 

Néhány napja lapunk már 
hírt adott róla, hogy Szán-
kon megállt a gázkitörés. 
Amilyen hirtelen kezdődött 
a félelmetesen dübörgő gáz-
és iszap szökőkút működése, 
ugyanolyan váratlanul, egyik 
percről a másikra csendese-
dett el 17 napi tombolás 
után az elszerencsctlenedett 
kutatófúrás. A kitörés meg-
szűnését — hasonlóan a ko-
lábbi üllési gázfeltöréshez — 
ez esetben is a gázszolgál-
tató kőzetréteg fölötti kő-
zetrétegek természetes be-
szakadása okozta. 

A z óvatosság kötelező 
A kőolajbányószok azon-

ban jól tudják, hogy a ter-
mészet vad erőinek ilyen 
magától való lecsendesedése 
nem mindig azt jelenti, hogy 
a kút véglegesen megadta 
magát. Számos külföldi és 
sajnos néhány hazai kitörés 
„menetrendje'1 is azt mu-
tatta, hogy a gáz néhány 
nap, esetleg hét, vagy hó-
nap múlva utat találhat és 
feszíthet nagának az elzáró 
omláson át és ilyenkor eset-
leg az eredeti kúttól na-
gyobb távolságra is felszín-
re tör a gáz, megújult erő-
vel. számos fiókkréter kiala-
kítása közben. így azután az 
elcsendesedett kút körül 
Szánkon sem állt meg a 
mentési munka. Hiszen 
mindaddig nem lehetünk bi-
zonyosak a felitörés megbíz-
ható elzáródásáról, amíg egy 
úgynevezett irányított ferde-

napok fagyos hidege ke-
mény jégpáncéllá fagyasz-
totta ezt a mindent megfoj-
tó iszsptakarót, amely a tá-
jat a szanki fúrás környé-
kén valósággal kővé der-
mesztette. A fák ágaira, a 
telefonvezetékekre és né-
hány ház tetejére, falaira 
olyan vastag iszappáncél ra-
kódott és fagyott rá, hogy a 
tárgyak ennek súlya alatt 
részint összetörtek, másrészt 
teljesen elvesztették eredeti 
alakjukat, és fclismerhetetle-
nekké váltak. Mintha vala-
mi óriási cseppkőbarlangban 
járnánk, csillogó szürke 
sztalagmitfantomok emelked-
nek ki a méteres iszapréteg-
ből, s bizony nehéz elhinni 
róluk, hogy ezek szilvafák 
és eperfák voltak még né-
hány nappal korábban. A 
bemutatott képek e szomorú 
és mégis rendkívül érdekes 
látványról némi tájékoztatót 
nyújthatnak azoknak is, 
akik nem láthatták e külön-
legesen elvarázsolt tájat sa-
ját szemükkel. 

A veszteség 
— és a nyereség 

Természetesen a kár óri-

ási. Nemcsak a terméketlen-

né vált, iszapbafulladt gyü-

mölcsösök és szőlők, nem-

csak a derékbatört telefon-

vezetékek és berogyott tete-

Egy szilvafa a kővé dermedt gyümölcsösben 

fúrás segítségével a kitörés 

mélységbeli központját, a 

gázt tároló réteget el nem 

érjük és a kitörést ott a szí-

vében el nem fojtjuk ce-

menttel és iszappal. Áll te-

hát már a második fúróto-

rony is a tönkrement kút 

közelében és olajbányásza-

ink a következő hetekben 

hősies erőfeszítéssel fúrnak 

versenyt" a pillanatnyilag 

szunnyadó, de most már jól 

ismert gázfészek igába töré-

séért.. 

Félmillió tonna iszap 
A szanki gázkút környéke 

azonban jelenleg megdöb-

bentő képet mutat. Már a 

kitörés első időszakában is 

rengeteg Iszapot dobott ki 

magából a kút, a múlt hét 

utolsó két napján azonban a 

fúrás teljesen csak homokot 

és iszapot termelt. Számítá-

saink szerint ezekben a na-

pokban mintegy félmillió 

tonna szürke, terméketlen 

Iszap rakódott le a kút kör-

nyékére, helyenként két mr 

ter vastag takaróval borít-

ván cl a szülőföldeket és a 

gyümölcsösöket. Az utóbbi 

Megcsappant a traktoroskedv? 

(A szerző felvételei) 

A szanki gázkút, amikor 
még működött 

jű házak, de az 1768 méte-

res veszendőbe ment fúrás 

költsége is tetemes. Elegen-

dő talán a kár érzékelteté-

sére megemlíteni, hogy csu-

pán a műszaki kár értékét 

mintegy tízmillió forintra 

becsülik olajbányászaink. 

Ez szomorú és igaz. Van 

azonban a kérdésnek egy 

másik oldala is, s helyes, ha 

erről sem feledkezünk meg. 

Az nevezetesen, hogy a szan-

ki gázkitörés egy népgazda-

ságunk számára rendkívül 

nagy értékű földgáz és va-

lószínűleg olajkincset magá-

banrejtő új mező felfedezé-

sét jelentelte. Valóban érté-

kes felfedezésről van sző, 

hiszen a tizenhét napos vad-

kitörés e mezőnél számotte-

vő készletveszteséget nem 

okozott. Ezt a kút viselke-

dése árulta el azzal, hogy 

még a tizenhetedik napon ls 

ugyanazzal a kb. százötven 

atmoszférás nyomással fújta 

ki a gázt, mint a kitörés 

kezdetekor. Ha tehát a ká-

rok mellett erre a körül-

ményre is felfigyelünk, úgy 

könnyen belátható, hogy 

mégis csak érdemes volt le-

mélyíteni a szanki fúrást, s 

még érdemesebb lesz lemé 

lyíteni a soron következő 

többieket. 

DR. JAKUCS LASZLÖ 

geológus, 

tanszékvezető egyetemi 

docens 

Mintha elfogyott volna a Talán a szakképzés új ösvé-
fiatalokban a traktoroskedv, nyeit jelzik. 
az utánpótlás megcsappant a 
Kisteleki Gépállomáson. A 
hatvan erőgépre, harminc 
kombájnra jut ugyan egy-egy 
szakember, de a két műsza-
kos munkaszervezéshez két-
szeres létszámra volna szük-
ség. Hiszen az idén 35 ezer 
holddal többet kell művel-
niük, mint tavaly. 

Miért nmes utánpótlás? 
Talán elnéptelenedtek a 
szaktanfolyamok? 

Hetvenből 2 0 - 2 5 

maradt 

Nem mondható, hogy el-
néptelenedtek, bár száz tan-
foiyannallgató helyett az 
Idén is csak 64 Öl a trakto-
rosképzés padjaiban — 
mondja Harmati István, a 
Kisteleki Gépállomás igaz-
gatója. Nagyobb baj az, hogy 
miután szakképesítést nyer-
nek, nem maradnak a me-
zőgazdaságban az újdonsült 
Iraktoristák. Tavaly 70 em-
ber kapott oklevelet, ezek-
ből mintegy 10 fő dolgozik 
a gépállomáson. A tsz-ek-
ben sincs több a szakmá-
ban, mint 10—15 fő. 

Miért? Sokan ipari válla-
latoknál próbálkoznak, má-
sok a tsz különböző brigád-
jaiban dolgoznak. Pedig a 
gépállomás számára megter-
helést jelent a traktorista-
kéozés. A tanfolyamok ve-
zetése elvonja a legjobb 
szakembereket, akiket a téli 
gépjavítás sem nélkülözhet. 

A tanfolyamok végzettjeit 
talamilyen szerződéssel (a 
szakképzés fejében), vagy 
anyagi érdekeltséggel kelle-
ne pár évig a szakmában, a 
mezőgazdaságban tartani. 
Míg megbarátkoznának vele. 

A gyakorlat 
íi gyei nieztét 

Kevés a szerelő a gépál-
lomáson. A szakmunkások 
többsége tavasszal traktorra 
ül, a műhelymunkákhoz alig 
van ember. Az utánpótlást 
nevelik, jelenleg 15 gépsze-
relő (II. évesek) és három 
lakatos (III. évesek) tanul 
itt. A legjobb szakmunká-
sok mellett ismerkednek a 
traktorok, munkagépek és 
autók szerkezetével, műkö-
désével és a szerelés-javítás 
fortélyaival. Az elméleti 
képzést a szegedi szaklsko-
fában nyerik el. 

A mezőgazdasági gépsze-
relés egyre igényesebb mes-
terség. a géptípusok elsza-
porodása nagyobb értelmi 
képességet feltételez a saak-
embertől, mint a korábbi 
években. Várható, hogy a 
gépjavítás gyakorlata hama-
rosan új irányt, új követel-
ményeket szab a gépszere-
lők nevelésében. 

Uj ösvényeken 
A Kisteleki Gépállomás és 

a gimnázium igazgatóságá-
nak közös terve ígéretes kez-
deményezést jelent e téren. 

A terv lényege: jövőre az 
első gimnazistákat megkér-
dezik, hogy ki szeretne gép-
szerelést tanulni. A poli-
tehnikai órákon egy kiváló 
szakember erre a mester-
ségre oktatja a diákokat. 
Első két évben az iskola 
tanműhelyében, a harmadik-
negyedik esztendőben pedig Szűkösen 
a gépállomáson. Érettségi a m 

után egyéves gyakorlati kép-
zés következik, majd szak-
munkás-bizonyítványt nyer-
nek. 

A terv sürgeti a gimná-
ziumi tanműhely felemás 
helyzetének megoldását. Az 
esztergapadon, a gyalugépen 
ugyanis a tanulók nem dol-
gozhatnak, mivel nincs meg-
felelő szakember mellettük, 
aki a gépek helyes, baleset-
mentes üzemeltetéséért felel-
ne. Ez rendjén is van. De az 
már felemás intézkedés, 
hogy a gépekkel együtt nem 
kapott a gimnázium státuszt 
szakember alkalmazására. 

Igy minden gép „tabu" a 
gyakorlati oktatás számára. 

A kérdenek kérdése 
A műhelyekben olykor né-

pes tanulósereg csoportosul 
a gépeit és a legjobb szak-
emberek körül. A traktoros-
tanfolyam hallgatói, gépsze-
relő tanulók, s a gimnázium 
itt politechnizáló diákjai. 

férnek meg az 
nüípús túlzsúfolt javító-

műhelyekben. Hogyan old-
ják meg? 

— Szerencsénk van egy „sze-
rencsétlenséggel" — mondja 
Harmati István igazgató. — 
Tavaly felépítettük a lúgos-
mosó heíyiségét, de nem 
tudtuk befejezni. Most itt 
tartjuk a gyakorlati oklalast. 

Tef'vük az:-két-három éven 
belül tanműhelyt építenek. 
Ezzel megoldódik a szakem-
berképzés egyik nagy prob-
lémája. Az új traktorosok, 
gépszerelök nevelésének, va-
lamint saját szakembereik 
továbbképzésének egyaránt 
megfelelő gyakorlati isko-
lája lesz. 

Balogh Ödön 

Üj napközi Újszegeden 
Szeged legkorszerűbb nap-

közis óvodáját adták át teg-
nap délelőtt az Ogyessza la-
kótelepen. Az ünnepségen 
megjelent Papp Gyula, a 
városi tanács végrehajtó bi-
zottságának elnökhelyettese, 
Szabó László, a városi párt-
bizottság munkatársa, s a 
V árosi tanács művelődési 
osztályának vezeiője. Kovács 
József, valamint a társadal-
mi szervek képviselői. Csala 
Jánosné, az óvoda szülői 
munkaközössége elnökének 
üdvözlő szavai után Mison 

Gusztáv, az I. kerületi ta-
nács végrehajtó bizottságá-
rak elnöke rövid beszéd kí-
séretében adta át 100 gyer-
mek számára a közel 2 mil-
lió forint költséggel épült 
óvodát. 

Ezt követően az óvodások 
műsorral kedveskedtek a 
meghívott vendégeknek, majd 
Joó Katalin óvónő átvette az 
Ogyessza lakótelep üj óvo-
dáját. Köszönetet mondott 
az építőknek odaadó munká-
jukért. a szülői munkaközös-
ségnek a társadalmi segítsé-
gért. 

I A csehszlovákiai 
utazásokról 

A MÁV és az IBUSZ érte-
síti azokat, akik csoportosan 
vagy betétlappal Csehszlo-
vákiába akarnak utazni: a 
csehszlovák illetékes szervek 
intézkedést adtak ki, amely-
lyel — a száj- és körömfájás 
továbbterjedésének megaka-
dályozása céljából — átme-
netileg korlátozták csehszlo-
vák állampolgároknak ma-
gyaronszágj és magyar állam-
polgároknak csehszlovákiai 
turista- és magánutazását. Éz 
a korlátozás nem vonatkozik 
a szolgálati és tranrit-utakra, 
valamint a rendkívül fontos 
okokból történő magánutazá-
sokra. 

Ajánlatos tehát, hogv a 
magyar állampolgárok Cseh-
szlovákiába tervezett eluta-
zásuk előtt feltétlenül érdek-
lődjenek a vasútállomáson 
vagy az IBUSZ kirendeltsé-
génél. (MTI) 

Négyszáz KISZ-vezető 
továbbképzésé 

A téli falusi napok vi-
szonylagos nyugalmát a sze-
gedi járási KISZ-bizottság a 
községi Ifjúsági szervezetek 
régi és új vezetőinek to-
vábbképzésére használja ki. 
Február 15 és március 10 
között Szegeden, Szőregen, 
Kisteleken, Zákányszéken és 
Kiskundorozsmán mintegy 
négyszázan — fiatal titká-
rok és a különböző reszor-
tok felelősei — szereznek 
újabb ismereteket a vezetés 
módszereiről és — formáiról, 
szervezeti és nevelési kér-
désekről. Háromnapos tan-
folyamokon beszélik meg, 
hogy a párt Központi Bi-
zottságának 1964 decemberi 
határozata, valamint a KISZ 
VI. kongresszusa milyen if-
júsági feladatokat jelöl meg 
számukra. 

A kts öregember 
oldalán táskarádió 
kiáltozott. Szinte be-
lebotlottunk, aho-
gyan leszálltunk a 
villamosról, s többen 
— Idegenek, de a 
meglepetésben tár-
sak — tétova vi-
dámsággal egymásra 
pillantottunk a feje 
felett. Mert alacsony 
volt a kis öregem-
ber, szinte eltűnt 
a leszállók-fölszál-
lók között, ahogy 

utcaseprő-kellékei-
vel, s oldalán a 
zenélö-kiáltozó tás-
kával türelmesen 
várta a villamosin-
dulást. 

Mindenki sietett 
a dolgára, de sokan 

visszatekintettek 
még a sarokról is, 
talán, hogy jobban 
szemükbe — szere-

A seprű dalra jár 
tetükbe zárják ezt 
a furcsán kedves 
alakot, s valahogy 
el is különítsék a 
sok más táskarádió-
nyaggató figurától. 
Hisz éppen a külön-
bözőség, a szokat-
lanság, mondhatnám 
ez az „életkori 
anakronizmus" mo-
solyogtatott meg má-
sokat is, engem is. 
De a mosoly együtt-
érző volt, mintha 
jó hfrt halló roko-
nok csodálkoznának. 
hogy lám, igazán 
pompás, hitte vol-
na-e 
tek? 

Nem hitte volna. 
Hozzászoktunk már 
a sétálgató táskará-
dióhoz, amelyhez 

csa va rm en e tszerű 
borzasság, hosszú 
kéz és néha a zene 
vadságát is megha-
ladó arcjáték csat-
lakozik; a Fehértói 
madárvilágtól és a 
Beatlesektől ellesett 
hangokat nem is 
számítva. Leküzdöt-
tük ellenérzéseinket 
is, noha nem kis 
fáradtságunkba ke-
rült. És íme, az utca 
embere ugyanezt 
teszi most, és mi -

valaki közüle- lyen másképp giég-
is, ahogy csavarint 

egyet a világkereső 
gombon, és a szer-
számokkal, a zenével 
meg az odafigyelők 
rokonszenvével az 
oldalán szép lassan 
átballag az úton. 

Nem kérdeztem 
meg a nevét, sem 
azt, hogy honnan 
vette, kapta vagy 
hogyan eszkábálta 
össze a rádiót. Van 
rádiója, és ez egye-
di tény, hallgatja — 
ezt sem nagyítanám 
társadalmivá. Csak 
éppen megörvendez-
tet egy kicsit, hogy 
a világ nagyvárosai 
állomásról állomásra 
körülcsipogják a ke-
zét. Azt a kezet, 
amivel egyszerű 

munkáját végzi nap-
hosszat a Lenin kör-
úton. 

Simái Mihály 

Opera Luxus 
szempillafesték 

A megnedvesített kefét a dobozban található festék 

rudacskán néhányszor végighúzzuk, majd ezzel a szem-

pillát tövétől kiindulva, egyenletesen befestjük es szá-

radni hagyjuk. Száradás alatt a szempillaszallakat a 

kefével válasszuk szét, hogy az egyes szálak különvál-

janak, hosszú szempillát biztosít. p. 3240 

Télen a gépkocsi több ápolásra szo rul ! 

A G l o b ó g y o r s m o s ó s z e r e k 
víz nélkül is tisztítanak, és védőréteg gel látják el a gépkocsi felületét. 

A s t o p a u t ó s k a m p ó n 
dúsan habzó, jó szennyoldó hatású. Ápolt, gondozott járművel kétszeres 

öröm az. autózás ! 
Kaphab) a kijelölt autóápolási . ak boltokban. x Bp. 5499 

A Budapesti Főv, Sütőipari 
Vállalat (elvesz 

ipari tanulókat 
J e l e n t k e z h e t ™ k n a g v - b u d a -
p e s t l vagy vidéki, 11 alta-
lános Iskolát végzett tanu-
lók — ha Budapesten meg-
felelő lakásról tudnak gon-
doskodni. Korhalár : 14—ifi 
év. Tanulóidő: 1 év. Jelent-
kezés: az. általános Iskolán 
keresztül a 2. számú Élel-
miszeripart Tanulólskola el-
mére (Budapest. VI., Nép-
köztársaság u. 100.) 

XBD 5020 

Parkettázást. épületüveg*- t 

zést, vízvezeték-szerelést és 

mindennemű lakatos mun-

kát 

azonnal i 

kivitelezésre 

vállal 
a lak" g részére • Szeg'-
dl Epltő Ktsz, Szzged, 
Brüsszeli krt 8. xK. IS 
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