
Ü öntök és gondok 
W P | | az épülő városrészben 

A szegedi Tarjántelep láb-
belit áztató latyakos útjait 
gyalogolva mintegy tíz la-
kóházat számoltunk össze a 
kerületi tanácselnökkel és 
helyettesével; olyan háza-
kat, amelyekben a lakásokat 
már átadták, illetve hamaro-
san átadhatják. Legalább 
ennyi épületen munkálkod-
nak is, tehát félév, három-
negyedév mú l t án azokba is 
költözni lehet. A Csillag tér 
felőli oldalon pár hónapon 
belül kezdenek a dunaújvá-
rosi házgyár elemeiből ké-
szülő középmagas épületek 
munkáihoz. 

« 

Somogyi Káro lyné felvétele 

A JEGES TISZA SZEGEDNÉL, M A D Á R T Á V L A T B Ó L 

a kútkitörést 
Szabad a Szeged —Vásárhely 

közötti 47-es műút 

Tavaly, december 19-én, 
reggel 8 óra után 20 perccel 
tört ki a Nagy-alföldi Kő-
olaj és Földgázkitermelő Vál-
lalat algyői 168-as olajkútja. 
A dübörgő tüzet — amely el-
len hatástalan volt 42 vízsu-
gár, 3 víz- és 2 porágyú — 
december 26-án délután 14 
óra 20 perckor szovjet szak-
értők és egy szovjet turbóre-
akt ív tűzoltógéppel sikerült 
eloltani — min t jelentettük. 
A k iömlő olajat csak napok 
mú l t án kezdték elszállítani. 
A z elfojtást váratlan bonyo-
da lmak akadályozták; a 163-
as kú t jóval több olajat és 
gázt termelt, min t amennyit 
a szakemberek becsültek. A 
tapasztalatok szerint napon-
ta ezer köbméter olaj, s ké-
sőbb egymill ió köbméter gáz 
áramlott ki a kút száján. A 

helyt ál l tak az olajbányá-
szok, segítettek a tűzoltók, 
katonák, rendőrök. Tegnapig 
15 ezer köbméter folyadékot 
elszállítottak a kút környé-
kéről, s ebből mindössze 10 
százalék volt víz. Ettől füg-
getlenül a kút környékét 
mintegy 400 méteres körzet-
ben vastag olajréteg fedi. 

A mentési munkálatok 
alatt jelentősebb sérülés nem 
történt, mindössze hatan 
szenvedtek gyorsan mú l ó 
gázmérgezést. A rendőrség 
közölte, hogy tegnap sza-
baddá tették a forgalom szá-
mára a szeged—hódmezővá-
sárhelyi 47-es főközlekedési 
utat 

A mentési munkálatot irá-
nyító magyar és szovjet olaj-
bányász-vezetőket, dr. Bán 

rendőri alakulatoknak. Kü-

lön köszönetét fejezte ki a 

szovjet szakértőknek, olajbá-

nyászoknak és tűzoltóknak a 

nem késlekedő, jelentős mű-

szaki és emberi segítségért. 

Dr. Komócsin Mihály hang-

súlyozta, hogy a közös erőfe-

szítések, az együtt viselt ve-

szély tovább erősítette a ma-

gyar és szovjet emberek ba-

rátságát 

M. L 

„Honfoglalás 
Az átadott lakásoknak 

mindezidáig mégis csupán 
alig a felébe költöztek be. 
Igaz, a költözködés azért 
folyamatos. A kapuk előtt 
mindig ál l egy-egy teherau-
tó, szekér, körülötte cipeke-
dő emberekkel. Mégse olyan 
sietős ez a „honfoglalás", 
m in t ahogy máskor, másutt 
megszokta a nézelődő. Per-
sze a hideg, most meg a 
sár sokakat várakozásra 
késztet. De valójában az ú j 
— s mondhatni , igen szép — 
lakások elnyerésén szerzett 
örömet az lohasztja le egye-
lőre, hogy a lakásajtón kí-
vü l még sok minden nincs 
meg, ami kellene. 

A körtöltés szomszédságá-
ban először elkészült laká-
sok esnek legtávolabb a 
közlekedéstől. J á rda még 
nincs mindenütt , az úton 
pedig — a folyamatban le-
vő építések miatt érthető-
en — anyagszállító gépko-
csik gyúrnak sarat. Ebbe a 
gyerekkocsi beragad, a cipő 
meg igencsak elmerül. J ó 
lenne, mondják a lakók, ha 
a 10-es A K Ö V felmérné a 

helyzetet, ki mikor indul el 
és érkeziK otthonába, s köz-
vetlen a már lakott épüle-
tek elől indítana reggel, s 
érkeztetne délután egy-két 
autóbuszt. Biztosan megtel-
ne. 

Szerencse, hogy a szegedi 
értékesítő és fogyasztási 
szövetkezetnek j ó a kapcso-
lata az építő vállalattal. 
Annak ugyanis egy szanált, 
de még le nem bontott ház-
ban levő irodája megszűnté-
vel, gyorsan „lecsapott" az 
épületre, s boltot nyitott 
benne. Tavaly október köze-
pétől árusítanak itt élelmi-
szert, gyümölcsöt, zöldséget, 
háztartási cikkeket, s januar 
15. óta reggel hattól este ha-
tig. Azért szerencséje ez az 
ú j lakóknak, mert így nem 
több kilométerről kell cipel-
niök a napi ennivalót. (A 
sugárúton levő élelmiszerüz-
let már a régi vevőkörnek 
is szűknek bizonyult.) 

Igaz, a beruházási terv 
szerint a körtöltés és a su-
gárút szögletén építendő 
ABC-áruház és szolgáltató 
kombinát (az áruházon kí-
vül férfi és női fodrászat, 
szabóság, cipő- és órajavító, 
műszerész és motorkerékpár 
javító meg autószerviz lesz 
itt) még az optimisták sze-
rint is csak 1970 végére ké-
szül el. Bizony, csak elma-
rasztalni lehet ezt a kése-
delmeskedést, mert a járulé-
kos beruházások megvalósí-
tásához a lakásépítésekkel 
összehangoltan kellett volna 
hozzáfogni. 

Megoldást! 
Maradnak a szükségmeg-

oldások. Az élelmiszerkiske-
reskedelmi vál lalat — az 
Éliker — barakksort állítta-
tott, s ennek befejezésén 

mentőbrigádok három utat Ákost, az OKGT vezérigaz-
gató-helyettesét, A. B. Tima-
sukot, a szovjet szakértőcso-
port vezetőjét, K. I. Fatyeje-
vicset, a szovjet tűzoltócso-
port csoportvezetőjét és Cse-
te Györgyöt. Csongrád me-
gyei tűzoltóparancsnokot, 
Tóth István honvéd őrnagyot, 
Dunai Pá l rendőr alezredest, 
továbbá a szovjet mentőcso-
port tagjait, valamint a sze-
gedi olajbányász-vezetőket 
tegnap délután az M S Z M P 
Csongrád megyei bizottságá-
nak székházában fogadta dr. 
Komócsin Mihály, a megyei 
pártbizottság titkára, Tö-
rök László, a Csongrád me-
gyei tanács vb elnöke és dr. 
rerjési László, az M S Z M P 
Szeged városi bizottságának 
első titkára. Az M S Z M P 
Csongrád megyei végrehajtó 
bizottsága és a megyei ta-
nács végrehajtó bizottsága 
nevében dr. Komócsin Mi-
hály tolmácsolta a két me-
gyei vezetőtestület elismeré-
sét a mentési munkában 
részt vett vezetőknek, olaj-
bányászoknak, tűzoltóknak, 
honvédségi, karhatalmi és 

építettek, amelyből az első 
kettőt fel kellett adniuk, 
mert a megfagyott olaj hasz-
nálhatat lanná tette mindket-
tők J anuá r 8-án délután 3 
órakor fordulat á l l t be a 
mentésben, helyére került a 
zárófej és elzárták a felfelé 
törő gázsugarat. Három si-
kertelen elfojtási kisérlet 
u tán január 16-án délután 
végre elkövetkezett a várva-
várt pi l lanat: elcsendesedett 
a kút. Az utolsó műveletet 
má r veszélytelen körülmé-
nyek között tegnap délután 
) égezték el, 13 óra 50 perc-
kor, egy tolózárral véglege-
sen megbéklyózták a több 
min t 4 hétig tomboló ku-
tat. 

Dr. Bán Akos, az O K G T 
vezérigazgató-helyettese a 
mentés színhelyén adott tá-
jékoztatójában közölte, hogy 
a magyar olajbányászat ed-
digi legbonyolultabb és mé-
reteit tekintve legnagyobb 
kitörését nagy erőfeszítések 
érán sikeresen megszüntet-
ték. A nagy munkában 300 
ember vett részt; becsülettel 

G u m i í r o d c i 
alakítanak ki és a termelési 
és értékesítési együttműkö-
dés fejlettebb fokát jelentő 
szervezeti keretet hoznak 
létre. 

Az iroda és az Országos 

Az Országos Gumi ipar i 
Vál la lat és a Chemolimpex 
Külkereskedelmi Vál lalat 
pénteken társasági szerző-
dést kötött. A társasági 
együttműködés szorosabb 
kapcsolatokat teremt az Gumi ipar i Vállalat együtte-
iparvállalat és a termékeit s e n alakítja ki az export-
értékesítő külkereskp/ftetoi import programot, kölcsö-
vállalat közöt t Alapvető nősen javaslatot tesz az ex-
célja, hogy fokozzák a gu- portot-importot érintő fej-
miipar készítményeinek ex- l é s i p r o g r a m r a i I l e t v e a 

port já t növeljek a deviza- , , . , , . . „ 
bevételt. Ennek érdekében kereskedelmi es piaci mun-
közos devizaérdekeltséget kára. (MTI) 

Beat — ötkor • • • 
Kevés teafüvet szórtak 

bele, vagy a vizet sem me-
legítették kellőre, de tény 
és való; évek óta ízetlenre 
sikeredik a Hungária és a 
városi K ISZ bizottság közö-
sen főzött ötórai teája. En-
nek levét isszák a szórakoz-
ni vágyó fiatalok — már aki 
közülük ráfanyalodik. Isz-
sza, vagy nem issza, nem 
kap mást. Persze, a tea csak 
amolyan címzetes ürügy; a 
casus belli — avagy stíl-
szerűen casus bibendi — 
inkább a bambi volt. Dehát 
ki hallott má r ötórai bam-
biról? Miként a Hungár ia 
kasszáját is kiverte volna a 
szeplő, ha megannyi ötórai 
teáját szószerint veszik a 
kedves vendégek, s egy az 
egyben, teát isznak. R u m 
nélkül, kevés citrommal. 

Áll ítólag itt volt az első 

bökkenő. A KISZ-bizottsá-

gon arról panaszkodtak, 

hogy a Hungár iában arra 

panaszkodtak: nem fogyaszt 

a fiatalság a keddi hétköz-

napokra felújított „közös" 

ötórai teáikon. Vagyis nem 

bolt a Hunginak. Aztán ar-

ról is panaszkodtak, hogy a 

vendéglátósok arra panasz-

kodtak: imitt-amott megha-

ladja a tűrési m in imumot a 

fiatalok szórakozókedve, 

duhajkodnak, felfeszítik a 

zongorát, el lopkodják a fe-

ketéskanalakat, a zenekar 

fülsiketítőén irritál ja azok 

népes táborát ls, akiknek 

főbérleti lakásuk van a kör-

úton innen, hát még azo-

kat, akik vacsorázni téved-

nek az étterembe, satöbbi. 

Ezért aztán nem lát ják ér-

telmét a hétköznapi teázga-

tásoknak, jobb, ha abba-

hagyják. Magyarán szólva, 

a fiatalok heti egyszeri dél-

utáni szórakozó kedvét ki-

ebrudalták a Hungiból. 

Menjenek máshová. 

Hallgattassák meg a má-

sik fél is: elmenteip a Hun-

gáriába. Bal ikó Béla igaz-

gató elmondta, előtte telje-

sen érthető okokból a lapo-
san megcsappant a keddi te-
ák látogatottsága. A fiata-

lok hétköznap tanulnak, 

dolgoznak, akiknek pedig 

semmi elfoglaltságuk, azok 

között több olyan szórakoz-

ni vágyó akad, akinek rap-

szodikus igényeit ott nem 

szívesen elégítik ki. Hétvé-

gen amúgyis forgalmas a 

Hungária, m á r kora dél-

utántól alig lehet asztalra 

vadászni, s ráadásul vasár-

naponként házilag is szer-

veznek teákat, ahová zöm-

mel fiatalok járnak. Ami 

pedig a hétköznapokat ille-

ti: részükről szívélyes a 

készség, csak megfelelő 

szervezéssel, kulturál t kö-

rülményeket biztosítson a 

rendező KISZ-bizottság. Az 

igazgató még hozzátette, vé-

leménye szerint csak állan-

dó, igényes műsorral, eszt-

rádműsorral életképesek a 

hétköznapi délutánok — á m 

ennek bajos a garanciája. 

Márkás fővárosiak nem 

kaphatók, helyiekkel pe-

dig . . . 

A fenti mondatból kima-

radt, három ponttal nyitva 

hagyott baljóslatú valósá-

gon — most ne vitatkoz-

zunk. Tény, a KISZ-esek 

szándéka jogos, sürgős meg-

oldásra vár a fiatalok szó-

mértékletes használata — 
ná lunk ezt észrevétlenül 
hagyják olyan alkalmakkor, 
ahol sem koncertszerű, sem 
kifejezetten bál i muzsikát 
vár az éttermi rendezvények 
jellege. Ne keressünk meg-
oldást légből kapott, kacsa-
lábon forgó ifjúsági palotá-
ban — ilyen nincs Szege-
den, a közeljövő sem biztat 
—, de nem ártana alaposab-
ban körülnézni a Hungáriá-
val átellenbeni If júsági Ház-
ban. Régebben tartottak itt 
táncos délutánokat — aztán 
kiderült: részint statikailag, 
részint más szempontokból 
az emeleti helyiség erre al-
kalmatlan. Alkalmatlan' 
Vagy: a pincében berendez-
tek egy diákklubot. Mellette 
még két nagyobb helyiség 
tátong, kinyitható, s az így 
nyert tágas terem szomszéd-
ságában még büfé is beren-
dezhető — üzemeltetésére a 
Hungária igazgatója hajlan-
dóságot mutatott. Egy-
szersmind igazolva korábbi 
áll ítását: a fiatalok szórakoz-
tatásakor „nem mindenároni 
feltételük" a jövedelmező-
ség. Most már csak pénzt 
kellene keríteni a pinceterem 
átalakításához. Min t a váro-
si tanács igazgatási osztályá-
ról megtudtam, erre is talál-
hatnak lehetőséget. . . 

Addig pedig provizórikus 

megoldásra kell jutni a Hun-

gáriával, ahol a józan ért-

hetőség — mondjuk így, üz-

letszerűség — korlátai mel-

lett a szándék különben jó. 

rakoztatása, ugyanakkor M e r t kulturált, szeszmentes 

több megszívlelendő is akad 

a Hungária igazgatójának 

szempontjaiban, fgy valós, 

hogy a szegedi beat-zeneka-

rok — akikre a fiatalok el-

sősorban számítanak — tűr-

hetetlen hangerővel játsza-

nak, s most, amikor a beat-

es szórakoztatózenében egy-

re inkább igény az erősítők 

szórakozásra vágyó fiatalok 

is akadnak a városban. So-

kan Akik szürcsölgetni sze-

retnének, ki-ki hétköznap-

hétvégén, az ötórai teákból . . . 

Nikolényi István 

dolgoznak már . ízléses, j ó 

lesz ez is — ABC-áruház, 

háztartási cikkek boltja és 

. hentesüzlet kap helyet ben-

ne —, de ez az átmeneti 

megoldás mégsem pótolja a 

végleges üzletet. Az itt la-

kóknak — egy ideig — j ó és 

elegendő lesz ez a márciusi 

megnyitásra ígért barakk-

ABC. A MÉK szintén kora 

tavaszra ígéri, hogy zödség-

gyümölcs árusító pavilont 

ál l í t fel. A volt vámházná l , 

a villamos megállóban pe-

dig a napokban kezd árusí-

tani egy lacikonyha, amely-

re magánkiskereskedő ka-

pott engedélyt. 

Hiányzik, nagyon kellene, 

elsősorban étkeztetést bizto-

sító vendéglő, de úgy lát-

szik, nincs rá vállalkozó. 

Pedig nem lenne rossz üz-

let még egy termelőszövet-

kezetnek, vagy akár a vá-

rosellátónak sem. Ez utób-

bi ugyan a Gedóban szán-

dékszik kertvendéglőt nyit-

ni egy-két éven belül, de az 

már eléggé kiesik a telepi-

ek közelségéből. 

Amik kellenek 
Nem sokkal megnyugta-

tóbb a helyzet az egészség-

ügyi és művelődési Jehető-

ségek tekintetében sem. 

Igaz, a városi tanács végre-

hajtó bizottsága nemrég 

határozatot hozott az ide 

tervezett orvosi rendelő, 

bölcsőde, óvoda, iskola épí-

tési kezdésének előrehozá-

sáról. így is 1970. a bűvös 

évszám, amelyben a nélkü-

lözhetetlen intézmények a 
legbiztatóbb becslések sze-

rint elkészülnek. Nagyon j ó 

lenne, h a ezt a határidőt 

semmilyen zavaró körül-

mény nem hátráltatná. 

És még mennyi minden ! 

Tarján telepen a közeli 

években 18—20 ezer ember 

jut lakáshoz — mintha egy 

ú j város épülne! Ilyen vál-

lalkozásra még kevés példa 

akad az országban is. Tisz-

teletet érdemel csupán a 

bátorság ls, amely elindítot-

ta a terveket a realizálódás 

útján. S ha az öröm és a 

lelkesedés mellett a menet-

közben felbukkanó hibák, 

hiányok szóba kerülnek, 

azokat is a konstruktív tü-

relmetlenség diktál ja. Van-

nak dolgok, szükségletek, 

amelyek megvalósítása nem 

tűr halasztást, éppen azért, 

mert az elmaradást nem ter-

vek, anyagi erők hiánya 

okozza. Elsősorban szerve-

zettebb intézkedések kelle-

nek hozzá. 

Kondoros! János 

99 Budapest 
Hilton" 

A Hungarhotels, a Hungá-

ria Szálloda és Étterem Vál-

lalat bejelentette, hogy az 

amerikai Hilton Internatio-

nal Co-val szerződést kötött 

agy Budapest Hilton Szálló 

' étesítésére. A szálloda a 

Várban, a Mátyás templom 

••zomszédságában épül. 250 

szobája, s ennek megfele-

'öen több társashelyisége, 

étterme lesz. 
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