
Hűszmilliárdos 
fejlesztési alap 

Dr. Papp Lajos miniszterhelyettes nyilatkozata 

a tanácsok tevékenységéről 

Eredményes esztendőt zár-
tak 1968-ban a tanácsok. 
Gazdálkodásuk, tevékenysé-
gük az ú j irányítási rendszer 
keretei között is kiállta a 
próbát, s a legtöbb területen 
jó l kamatoztak a nagyobb 
önállóság adta lehetőségek. 
Erről és a további tervekről 
nyilatkozott dr. Papp Lajos 
miniszterhelyettes, a Minisz-
tertanács tanácsszenek osz-
tályának vezetője. 

— Az elmúlt évben 

több jelentős kormányha-
tározat született a taná-
csok tevékenységének kor-
szerűsítésére. 

Megszűnt a szakigazgatási 
szervek kettős alárendeltsé-
ge. Intézkedés történt az 
egységes szakigazgatási szer-
vek létrehozására. Számos 
ügyben az alsóbb szintű ta-
nácsok hatáskörébe került a 
döntés joga. A községi ta-
nácsok jogkörét növelte 

a szabálysértési bíráskodás 
bevezetése. 

Hasznos volt, hogy a lakos-
sággal egyetértésben folyta-
tódott a követelményeknek 
jobban megfelelő közös ta-
nácsok szervezése. Egyszó-
val: a gazdaságirányítás ú j 
rendszerének bevezetése 
együtt járt az adminisztratív 
megkötöttségek feloldásával, 
a túlszabályozottság csök-
kentésével, a bürokratikus 
vezetési módszerek felülvizs-
gálatávaL 

— A múl t évben 
15 300 állami erőből, taná-
csi beruházásból épült la-
kással gyarapodott az or-

remtették az új esztendő la-
kásépítkezéseinek feltéte-
leit is. 

Fel kell azonban figyelni 
arra, hogy 1968-ban némi-
leg mérséklődött a magán-
építkezések üteme. 
— Előzetes adataink sze-

rint tanácsaink a közleke-
dési, az oktatási és a nép-
művelési beruházások terü-
letén is teljesítették múlt évi 
előirányzataikat. Az egész-
ségügyi beruházásoknál és 
ezen belül a kórházak fej-
lesztésénél viszont számot-
tevőnek látszik a tavalyi 
adósság. Mielőbb meg kell 
vizsgálni, hogy miért halad 
vontatottabban a kivitelezés, 
s miért drágítják tetemes 
többletköltségek az építkezé-
seket. 

A tanácsok 1969—1970. évi 
költségvetése meghaladja a 
38,5 milliárd forintot. 

Ebből 18 mill iárd 875 mil-
lió forint jut 1969-re, 19 mil-
liárd 666 mil l ió forint pe-
dig 1970-re. A rendelkezésre 
ál ló eszközök megfelelő fe-
dezetet biztosítanak az ú j 
szociális, egészségügyi és 
kulturális intézmények fenn-
tartásához, s arra is lehető-
séget adnak, hogy korsze-
rűbb felszereléssel, illetve 
berendezéssel lássák el a 
meglevőket Egyebek között 

azt is számításba vették, 
hogy — a születések számá-
nak növekedésével — na-
gyobb összeget kell fordítani 
a csecsemőkelengye akcióra. 
Ezenkívül 

több jut 

a kis községekben még min-
dig tapasztalható pedagógus-
hiány megszüntetését előse-
gítő lakásvásárlásokra. Az 
idén és jövőre is 100—100 
mill ió forintot fordítanak a 
járási székhelyű községek 
kommunális ellátásában mu-
tatkozó elmaradások felszá-
molására 

1969—1970-ben 20,3 milli-
árd forintos fejlesztési alap-
pal rendelkeznek. A fejlesz-
tési alap kétéves előirány-
zata mintegy 2,6 milliárd 
forinttal haladja meg azt az 
összeget, amelyet eredetileg 
erre az időszakra és célra 
szántak. 

A többlet legnagyobb ré-
szét a lakásépítkezések fi-
nanszírozására és az elő-
közművesítésre használják 
fel. 

Kilenc megye lehetőséget 
kapott arra, hogy túltelje-
sítse a lakásépítési előirány-
zatát, Budapest és Miskolc 
pedig hiánytalanul megvaló-
sítja a harmadik ötéves terv 
eredeti programját (MTI) 

Az algyői tűz után 

Ez valamivel több a terve-
zettnél. örvendetes, hogy az 
ú j otthonok átadásával, s az 
úgynevezett kapcsolódó és 
járulékos beruházásokkal, a 
közművek, az iskolák, az 
óvodák, a bölcsődék, az üz-
letek és az éttermek megépí-
tésével párhuzamosan úgy-
szólván mindenütt megte-

„alsóváros" jeligére 
a nyolcoldalas 

Dél-M agyarország-ról 
Nemrégiben bejelentet-

tük olvasóinknak, hogy 
február elsejétől minden 
hétköznap 8 oldalon jele-
nik meg a Dél-Magyaror-
szág, és ennek megfelelő-
en — a terjedelembővítés-
sel korántsem arányosan 
— havi 18 forintról 20 fo-
rintra emelkedik az előfi-
zetési díja. Ügy tapasztal-
juk, kellő megértésre és 
pártfogásra talált olvasó-
táborunkban ez a lehető-
ség, hiszen az igény már 
igen-igen régi. A két fo-
rint, amivel többet ké-
rünk, nem áremelés, hi-
szen többet nyújtunk érte. 

Egyetlen egy olyan leve-
let kaptunk eddig „Alsó-
város" jeligével, amely 
más megfontolásra biztat-
ja szerkesztőségünket: 
tartsuk meg a régi terje-
delmet és a régi előfizetési 
díjat. 

Szeretnénk ismételten 
hangsúlyozni, hogy a díj-
emelés nem arányos a ter-
jedelemnöveléssel. Ha a 
6 oldalas lapot és a 18 fo-
rintos díjat vesszük ala-
pul, egy oldal havi előfi-
zetési aránya 3 forint — 
a 8 oldalas lap előfizetési 
díja ezen az alapon 24 fo-
rint lenne. Tehát nem üz-
letről van szó! Komplett, 
minden igényt kielégítő 
lapot szeretnénk adni ol-
vasóinknak, amiről 6 olda-
lon már hiába ábrándoz-
nánk. 

Két forint nem nagy 
pénz. Levélírónk hozzá-

Mezőgazdasági 
könyvhónap 

Az elmúlt évekhez hason- napját. A rendezvénysorozat 
lóan, 1969 februárjában is szegedi járási tennivalóiról 
megrendezik a mezögazdasá- tegnap, szerdán, délután a 
gi szakirodalom ünnepi hó- szegedi járási tanács vb mű-

velődésügyi osztályán rendez-
tek megbeszélést. A tanács-
kozás résztvevői elmondot-
ták, hogy kiállítások, ankétok 
rendezésével hívják majd fel 
a községek lakóinak figyel-
mét a mezőgazdasági szakiro-
dalom fontosságára. Megszer-
vezik a szakkönyvek házról 
házra történő árusítását, a 
szaklapokat pedig mutat-
ványszámok szétosztásával 
fogják népszerűsíteni. 

Döntés született arról is, 
hogy februárban a szegedi 
járás három községében ren-
deznek mezőgazdasági író-ol-
vasó találkozót: Kübekhá-
zán a szántóföldi növényvé-

kalkulál természetesen 
más óvintézkedéseket is, 
és összeveti szerény nyug-
díjával. Végül úgy sum-
mázza mondanivalóját: 
nagyon régi előfizetője a 
Dél-Magyarország-nak, de 
most sajnálattal megválik 
tőle. 

Szerkesztőségünk ellen-
kező reményekkel hatá-
rozta el a nyolcoldalas 
lap kiadását: azzal, hogy 
ú j előfizetőket is vonz ez 
a tartalmi gazdagodás. A 
régieket természetesen 
végtelenül sajnálnánk, hi-
szen éppen az ő ragaszko-
dásukkal, támogatásukkal 
érte el lapunk története 
legmagasabb példányszá-
mát. „Véleményem szerint 
az újság mind a politikai 
tájékozódáshoz, mind a 
művelődéshez nélkülözhe-
tetlen szükséglet." — írja 
már idézett olvasónk. Ak-
kor éppen ez lenne az a 
szükséglet, amelyről a tel-
jesebb igény kielégítésekor 
lemond? 

Bizonyára máshol is 
okoz problémát ez a két 
forint. Kevésbé anyagi 
természetű azonban ez a 
csöpp ellenkezés, már az 
összeg jelentéktelensége 
miatt is — inkább az árak 
nagyobb mozgásának fo-
lyamatára vezethető visz-
sza. De hiszen újra csak 
azt mondhatjuk: sokkal 
többet nyújtunk az össze-
gért, mint amit ez a maga 
valódi szerénységében 
képvisel. 

delem egyik ismert szakem-
bere, Pusztamérgesen a sző-
lőtermesztés egyik kiváló 
szakértője találkozik majd 
az érdeklődő olvasókkal, 

Zsombón pedig az ősziba-

rack-termesztés kérdéseiről 

kaphatnak tájékoztatót a 

gyümölcstermesztők. 

Az idei mezőgazdasági 

könyvhónap újdonsága még. 

hogy a Csongrád megyei 

Könyvtár bibliográfiát jelen-

tet meg, amely a fontosabb 

mezőgazdasági szakkönyvek 

címét tartalmazza. 

Sok hír, közlemény jelent meg er-
ről , a munkabalesetről. Voltak 
napok, amikor a lakosság léleg-

zetvisszafojtva figyelte, mit hoznak a 
következő órák, sikerül-e megfékezni ezt 
a veszedelmet, vagy tovább ter jed . . . 

A fölcsigázott figyelem és várakozás 
mögött az a jó érzés, kívánság húzódott 
meg: „csak sikerüljön nekik, legalább 
rendbe jön minden és tovább folyik a 
zavartalan termelőmunka". Ezt a figyel-
met és izgalmat feltétel nélkül respek-
táljuk. Ugyanúgy mint azt a rokon-
szenvet, ami megnyilvánult országos mé-
retekben a bajok első számú leküzaői: 
vezető emberek, olajbányászok, tűzoltók, 
katonák és egyéb fontos munkát ellátó 
személyek mellett. Már csak azért is 
örvendetes ez, mert a dolgozó ember a 
saját értékét, vagyonát, boldogulásának 
egy kis darabkáját látja, érzi veszen-
dőben, ha nem sikerül a nagyobb ká-
roktól megmenteni az olajmezőt 

Hiszen az algyői 168-as kútból az ed-
dig kiömlött olaj- és elszállt gázmeny-
nyiség több mint 10 mil l ió forint, hoz-
zátéve a lényegesen csökkentebb anyagi 
veszteséget magában hordozó mentési 
munkálatok költségeit — már nem is le-
het nem odafigyelni erre a helyzetre. 
De sajnos, közvéleményünk nem szá-
molt néhány lényeges szakmai motívum-
mal. Az egyik, hogy nálunk, Magyar-
országon először fordult elő egy ilyen 
elemi erejű olaj- és gázkitörés, ami 
egyébként minden olajtermelő ország-
ban és világrészben (Romániában, Szov-
jetunióban, Dél-Amerikában stb.) szinte 
természetes kísérő jelensége ennek az 
iparágnak. 

Annyira természetes — persze nem 
szükségszerű, de az adott technikai fej-
lettség színvonalán természetes —, hogy 
ezen nem is lepődnek meg máshol. Mint 
ahogyan — bármily keserves leírni —, 
azon sem lepődnek meg, hogy az USÁ-
ban vagy Franciaországban minden ez-
redik autóvásárló az autó vételárával 
együtt nyújtja át érvényes „átszálló je-
gyét" a másvilágra. Vagy mint ahogyan 
a közép- és nyugat-európai országok 
kétszázezer víkendező autósa közül húsz-
negyven koporsóban tér vissza lakhelyé-
re. A szénbányászatról szólva pedig, 
majd csak egy évszázadra visszamenően 
a javuló munkafeltételek mellett is 
minden százezer tonna szénnek megvan 
a maga balesete, áldozata. 

Ily módon nem meglepő, ha egy 

olaj- és gázfúrás kigyullad. A 

megfékezés viszont már nehezebb. 

Olyan nagy erőfeszítések, szinte techni-

kai bravúrral határos műszaki manipu-

láció alkalmazása is kétséges, mint ami-

lyennel Algyőn kísérleteznek. Emberek 

életük kockáztatásával próbálják vissza-

terelni az elszabadult természeti erőket 

a rendes mederbe. Kitéve magukat 

azoknak a veszélyeknek, hogy a bár-

mely pillanatban ismét bekövetkező 

gyulladás őket életveszélyesen érintheti. 

Ez a hősies erőfeszítés, a halállal kacér-

kodó bátorság nem mindennapi vezető-

ket és szakembereket, munkásokat kíván. 

De csinálják, mert ez a hivatásuk. S en-

nélfogva nem csoda, ha a közvélemény 

lélegzetvisszafojtva figyeli, hogy eljut-

nak-e egyről a kettőre. 

De ez nem olyan tűzoltó munka, mint 

egy kigyulladt szénakazal eloltása. Ott, 
ahol az olajbányászat tradicionális, az égő 
olaj- és gázkút már nem kelt olyan tö-
megméretű csodát, mint nálunk. A tűz 
eloltása a kisebbik feladat mindenütt, ez 
nálunk is sikerült. De a kitörés megféke-
zése sokkal bonyolultabb és nem min-
dig jár eredménnyel. Európában és Dél-
Amerikában vannak olajkutak, amelyek 
több mint egy évtizede az elemi kitörés 
állapotában vannak és feleslegesnek tart-
ják a megfékezéssel való foglalkozást, 
mert nem megy; vagy olyan költségté-
nyezőket teremt. amelyek nincsenek 
arányban a kitöréssel járó veszteséggel. 
Arra törekszenek ilyen helyeken, hogy a 
kiömlő olajat megmentsék maximális 
mértékben. Algyőn is óriási erőfeszítés 
folyik a kiömlő olaj megőrzése érdeké-
ben. 

Persze mindenütt azzal kezdődik a 
munka, hogyan lehet megfékezni az ele-
mi kitörést. Eközben eljutnak — különö-
sen nyolc-tíz egymás meletti kút berob-
banása esetén — a lebombázás eszközé-
hez. Repülőgépről megfelelő erejű rob-
banó töltetek ledobásával kísérelik meg 
betemetni a kitörést, de ha nem sike-
rül, akkor sem keletkezik tömegpánik, 
mert ez a lakosság előtt is megszokott. 

Viszont nálunk az algyői eset egészen 
újszerű. Itt is minden technikai eszközt 
felhasználnak, hogy a kitörést meggá-
tolják. De ez nem azzal a százegy-
százalékos biztonságtudattal történik, 
hogy holnaputánra „meg fogják" a sza-
bad kiömlést. Lehetséges, hogy egv má-
sik kísérlet sikerül és valóban elfojtják 
a nekünk való elemek ellenünk ható 
tombolását, de lehet, hogy ez nem sike-
rül, s jövőre is azon buzgólkodnak a 
szakemberek, hogy milyen fajta ú jabb 
próbálkozásokat tegyenek. Vagy lemon-
danak, és várakozó álláspontra helyez-
kednek az elfojtási kísérlettel szemben és 
a robbanásveszély elhárításának más-
fajta útjait keresik. Ezt nem a közvéle-
mény és nem a megjelenő hírek döntik 
el, hanem a hozzáértő szakemberek, 
akiknek évtized (évtizedek) óta ez a ki-
tanult és gyakorolt munkájuk. Segítségül 
hívnak nagy tapasztalatú szovjet és más 
országbeli, nagyobb ismeretséggel bíró 
kollégákat is. 

A közvéleménynek szükséges beren-
dezkednie arra, hogy a balesetek nem-
csak országúton, üzemben vagy szénbá-
nyászatban adódnak, előfordulhatnak az 
olajbányászatban is. S itt egy ilyen jel-
legű baleset olykor nem rendezhető rö-
vid úton. Az algyői kitörés, sajnos, úgy 
látszik, az utóbbiak közé tartozik. 

Szakembereink, olajbányászaink 

szinte emberfeletti küzdelmet vív-

nak azért, hogy megfogják a ki-

törést, s reméljük, hogy szerencsével jár-

nak: nem következik be nagyobb baj, 

sikerül lokalizálni ezt a nagyerejű ki-

törést Továbbra is kísérjük figyelemmel 

küzdelmüket, de kellő türelemmel és ne 

olyan igénnyel, hogy egyik óráról a má-

sikra elérik célúkat. Természetesen a 

magyar és az itt levő külföldi szakembe-

rek, s a dolgozó olaj munkások nem mon-

danak le arról, hogy medrébe tereljék a 

dühöngő kutat Türelemre és józan fi-

gyelemre van szükség. Ezzel segíthetjük 

legjobban munká jukat 

SIKLÓS JÁNOS 

Ma: robbantás 
Újabb kitörésgátló a 168-as kúton 

Tegnap újabb sikert ér-

tek el az olajbányász brigá-

| dok az algyői 168-as kútnáL 

Amint Götz Tibor, az OKGT 

fúrómérnöke tegnap késő es-

te tájékoztatott, ú j vezeték-

i és árokrendszer készült a ki-

Nyári egyetemek 
Tíz nyári egyetem szere-

pel a Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat idei prog-
ramjában — közölte szerdai 
sajtótájékoztatóján a Kossuth 
klubban dr. Ortutay Gyula 
akadémikus, a TIT országos 
elnöke. Körülbelül kétezer 
vendéget várnak a nyári 
egyetemet rendező városok: 
Esztergom, Gyula, Miskolc, 
Sopron, Pécs, Veszprém, 
Debrecen, Szeged, Keszthely 
és Szombathely. Megismer-
tetik a hallgatóságot — a 
szokás szerint főleg külföldi 
vendégeket — Magyarország 

gazdasági, társadalmi, tudo-
mányos, művészeti életével, 
régészeti, történelmi emlé-
keivel, a magyar népszoká-
sokkal, népművészetünkkel. 
Az egyetemi programok egy-
egy tudományterületről ma-
gas szinten nyújtanak spe-
ciális ismereteket. Érdekes-
sége az idei programnak a 
Gyulán — július 6—12 kö-
zött — sorra kerülő nyári 
eszperantó egyetem, ahol az 
eszperantó nyelvű tudomá-
nyos ismeretterjesztés kap 
nemzetközi fórumot. 

törés körül, a mozdonyok 

segítségével, gőzfűtéssel is-

mét megkezdődhetett az olaj-

szállítás. Igaz, a kút akná-

jából nem sikerült eltávolí-

tani a folyadékot, de a szov-

jet kútelfojtó csoport, vala-

mint a szegedi bányamentő 

brigád leereszkedett az ak-

nába és felszerelte az újabb, 

kábel-kitörésgátló szerkeze-

tet. Az emberek veszélyes 

helyzetben, majdnem két 

méter magas olajban dolgoz-

tak, sérülés nem történt. 

Az ú j kábel-kitörésgátlón 

át ma délelőtt egy torpedót 

kísérelnek meg leereszteni 

1900—2000 méter mélységbe. 

A tervek szerint itt robban-

tással kibővítenék a termelő-

cső szelvényét, hogy nagyobb 

mennyiségű vizet és iszapot 

tudjanak a kútba sajtolni a 

kitörés végleges elfojtásáért. 

Lehetőség 

a tovább-

tanulásra 
A Magyar Sajtó Házában 

szerdán tájékoztatták az új-
ságírókat a pályaválasztás 
időszerű kérdéseiről. Töb-
bek között elmondották, hogy 
összességében kedvező az ál-
talános iskolások továbbta-
nulási lehetősége. Az idén 
több mint 180 000 fiatal vé-
gez az általános iskolák 3. 
osztályaiban. A középisko-
lákban összesen 65 700, a 
gimnáziumokba 34 000, a 
szakközépiskolákba 31 700 
fiatalt vesznek fel. a szak-
munkásképző-iskolákban pe-
dig 85 ezren folytathatják 
tanulmányaikat. Így végered-
ményben a végzős általános 
iskolásoknak 82—83 százalé-
ka tanulhat tovább. Ezenfelül 
a gyors- és gépíró iskolákon 
4000—5000 és az egészségügyi 
szakképzésben 2000 fiatalnak 
nyílik alkalma tanulmányai-
nak folytatására. Az előzetes 
felmérések szerint a végzős 
általános iskolásoknak 17—18 
százaléka nem kívánja foly-
tatni tanulmányait. 

CSÜTÖRTÖK, 
1969. JANUÁR 16. DEL-MAGYARORSZÁG 3 


