
Ma összeül 

a KGST végrehajtó 

bizottsága 
Szerdán Moszkvában meg-

kezdődik a KGST végrehaj-
tó bizottságának tizenhete-
dik ülésszaka, amely megvi-
t a t j a a gazdasági, valamint 
a tudományos és műszaki 
együttműködés egy sor fon-
tos kérdését 

A VB-ülésre Moszkvába 
erkeztek: Sztanko Todorov, 
a Bolgár Népköztársaság 

miniszterelnök-helyettese. 
Apró Antal, a Magyar For-
radalmi Munkás-Paraszt 
Kormány elnökhelyettese, 
Hugó Mauser, az NDK Ál-
lami Tervbizottságának el-
nökhelyettese, D. Molom-
:scmc. a Mongol Népköztár-
saság miniszterelnökének el-
ső helyettese. P. Jaroszewicz, 
a Lengve! Népköztársaság 

miniszterelnök-helyettese, 
Gh. Cioara, a Román Nép-
köztársaság gazdasági,- tudo-
mányos és műszaki kor-
mánybizottságának titkára, 
valamint O. Simunek, a 
Csehszlovák Szocialista Köz-
társaság miniszterelnök-he-
lyettese (MTI! 

Mintegy egymillió forintot 
osztottak szét 

a Dél-alföldi 
Mezőgazdasági 

Kísérleti Intézet 
gazdaságában 

A Dél-alföldi Mezöga/.da-
sagi Kísérleti Intézet gaz-
daságában a napokban fi-
zették ki a nyereségrésze-
sedést. valamint az elmúlt 
évi eredményes munka után 
járó prémiumon. Összesen 
724 ezer forint nyereségré-
szesedóst fizettek ki s 700 
forinttól 1400 forintig ter-
jedő összeget, kapott egy-egy 
dolgozó, a gazdaságban el-
töltött érek számától függő-
en. örvendetes, hogy 1957-
töl rendszeresen minden év-
ben fizették a gazdaságban 
nyereségrészesedést. Ebből 
ae alkalomból hozták nyil-
vánosságra srr. elmúlt évi 

munka verse-n yválla lások 
eredményét fe. Ennek alaip-
ján 111 ezer forint kerüh 
kiosztásra. Szintén a tavalyi 
eredményes év után járó 
prémiumot is kifizették, ami 
meghaladta » ISI ezen' forin-
tot. 

A gazdaságban hazánk fel-
szabadulásának 20. évfordu-
lójára éves vállalásokat az 
I. negyedév elteltével már 
értékelték is és az értékelés 
alapján 6 ezer forint illette 
meg az állattenyésztésben és 
a javitórészlegben dolgozó-
kat tervük túlteljesítéséért. 
Vagyis a gazdaság öt kerü-
letében összesen mintegy 
egymillió forintot osztottak 
szét. Átadták a kitüntetése-
k e t okleveleket is. A gaz-
daság igazgatóhelyettese, 
Pásztói Lajos, a Munka Ér-
demrend arany fokozatát, 
két dolgozó miniszteri ki-
tüntetést, 42-en pedig Kivá-
ló Dolgozó jelvényt kaptak. 

Itthon a gazda 

Először meg kellett ismer-
kedni a Szeged környéki olaj-
mezők fogalmával. Nem volt 
nehéz. Ma Üllés nevéről min-
denkinek a gáz, az olaj jut 
eszébe. A fejlődést nyomon 
követni már sokkal nehezebb, 
hiszen mi, szegediek még kez-
dők vagyunk, nem vehetjük 
fel a versenyt a híres zalaiak-
kal. De ha már hirtelenjé-
ben nem tudunk válaszol-
ni arra a kérdésre, hogy mi-
kor kezdődött, hanem keres-
gélni kell az emlékezetben, 
akkor nem a múlt, hanem a 
jelen és a jövő jár a fejünk-
ben. 

Az Alföldi Kőolajfúrási 
Üzem üllési irodájában hár-
man felelgetnek az első kér-
désekre. Jeney Zsigmond, az 
üzemvezető helyettese (a ve-
zető éppen a Szovjetunióban 
jár tanulmányúton), T. Ko-
vács Gábor vezető geológus 
és Dézsi Sándor, az szb-tit-
kar. Egymást segítik ki. 

— Ha jól emlékszem, 1962 
tavaszán jöttünk Üllésre. 

— Egy brigád, 35 fővel. 
— 1963. január jában volt 

az első kitörés. 
Ez már dátum! Hiszen 

ahol kitörés van, ott van 
gáz is. A gáz, az olaj fel-
tárása ezeknek az emberek-
nek a hivatása, munkája, 
éjt nappallá tevő küzdelme. 

I 

Az Alföldi Olajfúrási Val-
lalat idei terve előírja, hogy 
összesen 197—198 ezer mé-
tert kell lefúrniuk, lemélyí-
teniük, s ehhez mintegy 750 
—780 rétegvizsgálatot kell 
elkészíteni. E terv teljesíté-
sében nagy feladat hárul a 
szegedi olajmező dolgozói-
ra, az üllésiekre. soltvad-
kertiekre, szankiakra, do-
rozsmaiakra 

— Januárban még csak 
216 volt a dolgozóink lét-
száma, most pedig már 
430 — mondja az üzemve-
zető helyettese. — Hat fúró-
és három kútbefejező be-
rendezést működtetünk je-
lenleg, ezek közül is há-
rom fúró és egy befejező 
január óta érkezett. Ü j 
dolgozóink nagy részét Szol-
nok és Hajdúszoboszló tér-
ségéből csoportosítottuk ide 
Rövidesen még egy fúró és 
két befejező berendezést ka-
punk. A nagyarányú felfej-
lődésnek meg kellett terem-
teni a gazdaság), műszaki 
bázisát is, ezért a múlt he-
tekben szerveztük meg a 
szállítást, a műhelyt, az elő-
készítő csoportot és a rak-
tárt. Azelőtt ezek Orosháza, 
Hajdúszoboszló ós Szolnok-
térségében voltak Termé-
szetesen megfelelő műszaki 
és adminisztratív gárdánk 
is van. 

T. Kovács Gábor vezető 
geológus veszi át tőle a 
szót, s rövidesen szinte be-
letemetkezünk a különböző 
rétegtérképekbe, adatokba 
Gondolom, olykor el is fe-
ledkezett róla. hogy laikus-
sal ül szemben, hiszen szá-

Elektronikus időmérő 

Az eddig ismert mechanikus időmérők — a rugók elfára-
dása miatt — már 0.01 másodpercnél sem mutatták 
mindig a helyes időt. \ Transzformátor KTSZ kifejlesz-
tette az első olyan hazai időmerő készülék prototípusát, 
mely elektronikus elven működik és semmilyen mozgó 
alkatrészt nem tartalmaz. Az új konstrukció 0.001 má-
sodperctől 30 másodpercig terjedő intervallumon belül 
egy ezrednyi pontossággal ntér. A képen: Balogh Gyula 
műszerész első ízben próbál ia ki a rajzok alapján elké-

szített mintapéldányt 

mára ezek a térképek, ada-
tok a napnál is világosab-
ban beszélnek a szegedi 
olajmezök elhelyezkedéséről, 
viszonyairól; a feltárás le-
hetőségeiről. 

Mi is a helyzet tehát? 
— Eddig összesen 17 kú-

tat tártunk tel. 9 mély- és 8 
felső szerkezetűt. Kettő mái-
alkalmas olajtermelésre, a 
gázkutak viszont- le vannak 
zárva. A meddő kutak egyi-
kéből forró vizet nyertünk, 
úgy hogy ezt átadtuk Üllés-
nek. Jelenleg 6 kutat fú-
runk. kózűlük kettői Üllé-
sen. i 

— Nemcsak itt Üllésen 
vagy Szánkon biztat ered-
ménnyel a munkánk. Do-
rozsmán körülbelül egy hó-
nappal ezelőtt gázt talál-
tunk, meglehetősen nagy 
mélységben. A fúrást foly-
tatjuk. de úgy gondolom, 
nem közömbös a szegediek-
nek, hogy tulajdonképpen 
mára Szeged területén is 
van földgáz, s a későbbiek 
során esetleg még ÜLlésig 
sem kell eljönni érte. 

Felieregeti az asztalra a 
szegedi olajmező térképét, 
és úgy folytatja. 

— Van azután itt olyan 
terület is, amelynek kutatá-
sát még meg sem kezdtük. 
Természetesen biztosra nem 
mondhatjuk, hogy találunk 
majd gázt vagy olajat, de 
a rétegek szerkezetéből erre 
lehet következtetni. 

vezeték, úgyhogy csak itt, 
helyben lesz szükség a tar-
tályautókra. 

És valóbán szükség lesz 
rájuk? 

— Remélhetőleg igen. Va-
lószínűnek látszik, hogy az 
év végéig őt termelő kutunk 
lesz már a szegedi olajme-
Zőll. 

© 
Egyébként az idén vaui-

ban szegedivé válik az Al-
földi Kőolajfúrási Vállalat 
szegedi üzemegysége: beköl-
töznek a dorozsmai állomás 
mögött épülő ú j telephelyre. 

Nem kell valami csodála-
tos nagy beruházásra gon-
dolni (azt a kutaknál talál-
ja meg az ember), felvonulá-
si jellegű épületekből állít-
ják össze egyelőre. Itt lesz-
nek majd az irodák, a rak-
tárak, a javítótelepek, s lesz 
munkásszálló is. 

— Az •Ai j telephely felépí-
tése nemcsak az én gondom 
— mondja Palotás Ferenc, 
a beruházási részleg veze-
tője —, hanem rrúndany-
nyiunké. Az olajmunkások 
nem a legrózsásabb körül-
mények között dolgoznak és 
élnek, hiszen itt, a szegedi 
olajmezőkön, ahol még a 
munka kezdetén tartunk, ki 
sem alakulhattak a megfe-
lelő munkaviszonyok. Szívós 
munkával, lépésről lépésre 

i ladunk előre 
Igen, Szívós munkával, lé-

pésről lépésre. Ugyan ki 
hitte volna még egy évti-
zede is, hogy az üllési ho-
moktengeren fúrótornyok 
emelkednek majd, átdöfik a 
föld kérgét, mint szúnyogok 
a bőrt, hogy kiszívják vé-
rét, a fekete, sűrű olajat? 
Előszói- meg kellett ismer-
kedni a szegedi olajmező 
fogalmával. Maholnap pedig 
tudomásul vehetjük azt is, 
hogy Szeged nemcsak a tex-
tilipar, nemcsak a szalámi 
és a paprika városa, hanem 
a földgázé, az olajé is. Hogy 
ez fantazmagória? Álom? 
Gyönyörű álom, és ólyan, 
ami valósággá is válhat! 

Fehér Kálmán 

Közben előáll egy terep-
járó GAZ-dzsip, hogy besza-
ladjuk vele a környéket. 
Dobay Péter fúrómérnök 
szegődik kísérőül, hogy el-
vigyen a nemrég készült 
ideiglenes telephelyre, s egy 
termelő kúthoz is. 

A telephely valóban meg-
lehetősen ideiglenes. De van, 
s most ez a fontos! Azelőtt 
Orosházái® kellett menni, 
ha egy-egy alkatrész tönkre-
ment. Itt talált otthont az 
előkészítő részleg ötven 
munkása, u kubikosok, ácsok 
hada, a karbantartó műhely, 
az autójavító és a raktár. 

Hány gépkocsijuk van? 
— Jelenleg 37, közte 2 

autódaru. Csaknem vala-
mennyi speciális gépjármű 
— válaszolja Szilágyi Mihály 
szállítás rendező. 

A raktárban még nagyobb 
meglepetésben lehet részem. 

— Ez a legérdekesebb da-
rab; amit őrzök — mondja 
Kocsis Ferenc raktárvezető, 
s kiemeli ládájából kincsét 
—, gyémánt magfúró. Egy 
darab van jelenleg raktáron 
belőle, francia gyártmány, 
250 ezer forint az értéke. A 
„közönséges", görgős mag-
fúró — mutat ja —, csupán 
11 ezer forintot ér. 

Ellopni ezt sem, azt sem 
érdemes, mert másra, mint 
olajkút fúrására, felhasznál-
ni nem lehet. 

0| bői, OTP-támogatással eny 
j hítsenek. A Postás Szakszer-

Az Üllés—l néven neve- ! vezet Csongrád megyei bi-
zett kútból mér 1963 októ- . zottsága látva a postás dol-
bere óta folyik az olaj. | gozók lakáshelyzetét, elha-

— Jó hozamú, jó minőségű tározta, hogy 
— mondja László Ferenc, felkarolja a korábbi ak-
az Alföldi Kőolajtermelö ; ciót és most már maga 
Vállalat telepének vezetője. szervezi az ikerház cpitc-

| | úsz esztendő építette, 
* * fiatalította járásunk 

községeinek túlnyomó több-
ségét. Régi települések meg-
ifjodtak, tanyák ú j falukká 
sűrűsödtek. Évről évre műve-
lődési, egészségügyi, vagy ke-
reskedelmi középületekkel 
gyarapodtak. Csupán tavaly 
30 millió 695 ezer forint érté-
kű létesítmény és munka 
gazdagította a szegedi járás 
falvait. Egy községre, egyet-
len évben — 1 millió forint 
jut. 

E gazdag forrás „lelőhelye" 
abban az átlényegülésben ke-
resendő, hogy a község — 
melynek lakosságát évszáza-
dos vagyoni rétegződés tagol-
ta szét, állította szembe a 
múltban — a néphatalom 
éveiben önmagára talált: iga-
zi parasztközösség lett. A 
húszéves szabadság tüze 
eggyé olvasztotta a falu szán-
tó-vető népét. Közös munka 
termi a kenyeret, közös mun-
ka f ia tal í t ja a falvak arcula-
tát. Az egyén kilépett a por-
tán belüli elzárkózottságból 
és erejét, ötletét kínálja a 
községszépítő közösségnek. A 
falu társadalma pedig beko-
pog a családi házakba és a 
„Tiszta udvar, rendes ház" 
mozgalomba toborozza a gaz-
dát. Közügy tehát a magán-
lakás szépsége. A szocializ-
mus, az „ember embernek 
társa" elv munkálkodik az 
egyén és 1 közösség dialekti-
kus egységének épületén. 

A szabadság két évtize-
dében megfogant és 

termést érlelt a társadalmi 
munka friss vetése. Paál De-
zső, a járási tanács községfej-
lesztési csoportvezetője el-
mondta, hogy tavaly Puszta-
mérgesen gyermekek és fel-
nőttek szorgoskodtak a vago-
nokban érkező építőanyag el-
szállításán. A művelődési 
otthon építése mintegy 80—90 
ezer forinttal kevesebb, hi-
szen ki-ki csaknem 50 forint 
értékű önkéntes munkát épi-
tet bele. Járásunk legkivá-
lóbb társadalmi munkásai a 
tiszaszigetiek, akik utak kar-
bantartásánál, a vízhálózat 
árkainak ásásánál, régi épü-
letek bontásánál 286 ezer fo-
rint ér tékű' munkát végez-
tek Egy emberre 189 forint 
jut. Kistelek nagyközséghez 
méltóan 1 milliós tétellel a 
járás második helyezettje a 
társadalmi munkában (1 főre 

csaknem t20 forint jut). A to-
vábbi sorrend: Bordany, 
Gyálarét, Üllés, Pusztamér-
ges, Ottömös és Balástya né-
pének hozzájárulását, taná-
csainak szervezőkészségét, a 
Hazafias Népfront, a nőta-
nács és a Vöröskereszt köz-
ségi bizottságainak együtt-
működését dicséri. 

Nem mennyei mannaként 
hull a községre a társadalmi 
munka áldása. Célt, tar ta lmat 
kell adni a lakosság faluszé-
pítő kedvének, meg kell szer-
vezni önkéntes tevékenységét. 
Érthetetlen, hogy Szőreg, Kis-
kundorozsma, Szatymaz, 
Pusztaszer, Baks, Ásottha-
lom községi tanácsa, tömeg-
szervezetei nem találtak, 
vagy pedig alig találtak va-
lami szépítenivalót a társa-
dalmi munka hasznosítására. 
Az említett helyeken 0—4 fo-
rint érték egy-egy lakos hoz-
zájárulása. Szőreg és Baks 
következetes: az idén sem-
miféle társadalmi munkát 
nem terveztek. 

| dén, a huszadik esztendő 
* a községszépítésben is 

ú j igényeket szab: Ebben az 
esztendőben 1 millió 760 ezer 
forint társadalmi munkával 
szépíti fa lu já t a lakosság. A 
balástyaiak 270 ezer, a tisza-
szigetiek 160 ezer, a kistele-
kiek 200 ezer, a bordányiak 
és domaszékiek 100—100 ezer 
forint értékű munka hozzájá-
rulást ajánlottak1 fel. A taná-
csokat segíti a községi nép-
frontbizottságok tevékenysé-
ge. a „Tiszta, virágos fa luér t" 
mozgalom kiszélesítésével. 
Természetesen részt vállal-
nak ebben a nőtanácsok. és a 
vöröskereszt helyi szervei is. 
Tavaly 20 ezer lakóházat és 
udvar t vizsgáltak felül és 
3056 „Tiszta udvar, rendes 
ház" című oklevelet osztottak 
ki közöttük. Zsombón 300-at, 
Szőregen 240-et, Mórahalmon 
560-at. 

A huszadik évforduló vala-
mennyi községi tanácstól, va-
lamennyi dolgozótól egész 
évben fokozott községfejlesz-
tési munkát feltételez. A 
helység üde képe, megújho-
dása visszavetíti fényét azok-
ra, akiknek kezemunkájától 
nyerte: a faluszépítő közössé-
gekre. Egy-egy virágos, tisz-
ta, takaros község lát tán azt 
érzi az ember: itthon a gaz-
da, szorgosan, gondosan él a 
gazda. A falu közössége. 

B. 0. 

Családi házak szakszervezeti 
„védnökséggel" 

ö t éve már, hogy Ságvári- munkában a honvédség is A Szegedi Építőipari Ktsz-
teiepen kinőttek a földből segítkezett, két kilométer szel kötött szerződés szerint 
az első ikerházak, a megyei vízvezetékcső lefektetéséhez az idén épülő lakások mi-
jogú városi tanács építési- szükséges árok ásásával. Az nőségc jobb lesz, 
és közlekedési osztálya ki- akció keretében épülő la- mint a korábbiaké. Azössz-
sérleti családiház-építkezés kások 
kezdeményezése nyomán. 
Ebben az akcióban hét pos-
tás család is részt vett, pon-
tosabban házat kapott. A 
szép családi házak lát tán töb-
ben kedvet kaptak, hogy la-

egyenkent 94 ezer 500 fo-
rintba kerültek. 

költség azonban nem halad-
ja meg a 94 ezer 500 forin-
tot. Ebből viszont 3 ezer 
forint értékű munkát maga 
az építtető végez el. 

A kislakásépítési akciót 
Makóra is kiterjesztette a 

Irt. az l-es kút környé-
kén alakul ki a termelők 
telephelye. A hatalmas, 500 
köbméter befogadóképességű 
tartály messzire virít a pi-
ros míniumfestéktöl. Körü-
lötte fekve és felállítva ki-
sebb tartályok. A tankállo-
más bontakozik majd ki 
belőlük. 

— Eddig gépkocsikkal 
szállítottuk az olajat a ba-
lástyai vasútállomásra, de 
még az idén elkészül a táv-

Két szobából, konyhából, 
fürdőszobából, kamrából és 

r ^ T W l á T e ^ S o b á b ó 1 a l l n a k A* e p i t- ^V^toSSTSS* 
bizottsága, s az elmúlt év-

22 ezer forint előleget fi- ben 10 lakást építettek. Az 
zettek be és 2500 forint id<yn ugyancsak Makón to-
e r t é k ü s a j á t m u n k á t v e - ™ b b i M f f . 1 

nek. Említésre méltó, hogy 
g e z t e h a postás dolgozók 

az építkezés időszakában. Ez emeletráépítési akcióban 
többnyire az alapásásból. is kaplak lakási 
feltöltésből, döngölésből stb. a z elmúlt években Szegeden. 

Az építők ma már nem-
^ ^ csak házaikra, lakásaikra 

építési engedély gondolnak, hanem a környe-
zetre is. A szakszervezetek 
támogatják e törekvésüket, 
hogy a már felépült és még 
építésre kerülő családi há-
zak, valamint az egész te-

A 3-as kút is ad már ola- seket. 
•jat. de azt jelenleg javítjuk, i A III. kerületi tanács veze- állt. Minden más munkát, a 

tőiv szívesen segítettek a 
szakszervezetnek, az építeni 
szándékozóknak. 

Telkeket bocsátott rendel-
kezésükre 

azzal az elhatározással, hogy 
40 telken egységes tervek 
alapján húsz ikerházat épí-
tenek. 

A szakszervezet megyei 
bizottsága szervezte az épí-
tést, a társadalmi munkát, 
tgy teremtették meg a la-
kótelep vízellátását. Ebben a 

át-házhelyek kisajátítását, 
írását, az 
beszerzését, az OTP kölcsön 
igénylését, a műszaki átadás-
átvétel lebonyolítását, a lak-
hatási engedélyek megszer-
zését mind a Postás Szak- , , 
szervezet megyei bizottsága l e p l a k o 1 r e S 7 é r e 

létesítsenek egy játszóte-
ret társadalmi összefogás-
sal. 

A szegedi városi szakmakö-
zi bizottsághoz máris javas-
lat érkezett, hogy szervez-

TVljussé >áll 
a szabadtéri j á tékok műsora 

Az ez évi Szegedi Szabad-
t é r i Játékokat július 24 és 
augusztus 20 között rende-
zik meg. A már korábban 
ismertetett programon kí-
vül augusztus 19-én ünnepi 
koncertet ad Szegeden a 

Magyar Rádió és Televízió 
szimfonikus zenekara és 
énekkara. Angol vendégmű-
vészek pedig Bernstein vi-
lághírű művét, a „West side 
story"-t mutat ják be, négy 
alkalommal: augusztus 14-
én, 15-én, 17-én és 20-án. 

végezte el. 
A húsz ikerhazban 1963 

végén beköltöztek az ú j la-
kók. Most ú jabb családi há-
zakat építenek. Az idén 
folytatják az előző években 
megkezdett építkezést. A 
Szegedi Építőipari Ktsz-szel ^ n hasonló lakásépítési ak-
Kötötl szerződés szerint de- ciól szakmaközi összefogás-

n v á b b i 43 s a J Szeged II. kerületében, lukast adnak at. Ugyancsak . . . , _ , , . , 
, Ságváritelepen még az idén a h o 1 a t a n a c s Baktoban ki-

további 12 lakás építéséi n á l t í e i telkeket. Figyelembe 
kezdik meg. s véve a szegedi üzemek, hi-

1966-ig bezáróan 54 lakást vatalok, intézmények dolgo-
épitenek. zóinak érdeklődését, lakás-

Ezzel ér majd véget a ság- i g é n y é t - b i z ° n y á r a örömmel 
váritelepi ikerházépitési fogadják majd sokan ezt a 
akció. lakásépítési akciót is. 
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