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Fock Jenő elvtárs látogatása 
az olajmezőn és az egyetemeken 

Hazaindult Moszkvából 
pártkiildöttségünk 

Véleménycsere szegedi 

sikerekről és gondokról 

• m 11 
/ • 

Kicsinosították tegnap 
reggelre az Alföldi Kőolaj -
fúrási Üzem szegedi telepét. 
Rendet csináltak az épületek 
körül, felseperték az utakat, 
hogv méltóképpen fogadhas-
sák Fock Jenőt, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ját, a Minisztertanács elnö-
két. Az olajipar egész ve-
zérkara ünneplösen öltözve 
várta, mikor fordul be a 
kormányelnök fekete Merce-
dese a kapun. 

Néhány perccel 9 óra előtt 
érkeztek meg a vendégek. 
Fock Jenő elvtárssal együtt 
érkezett Győri Imre elvtárs, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának tagja, a Csongrád 
megyei pártbizottság első 
ti tkára; Török László elv-
társ. a Csongrád megyei ta-
nács vb elnöke, dr. Komó-
csin Mihály elvtárs, a me-
gyei pártbizottság titkára, 
dr. Ozvald Imre elvtárs, a 
Szeged városi pártbizottság 
titkára, dr. Biczó György 
elvtárs, a Szeged m. j. vá-
rosi tanács vb elnöke is. 
Bese Vilmos elvtárs az Or-
szágos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt vezérigazgatója kö-
szöntötte a miniszterelnököt, 
majd a művelődési teremben 
bemutatta az olajipar ve-
zetőit. A fehér asztalon né-
hány kőolajjal megtöltött 
üveget is elhelyeztek szem-
léltetésül: ilyet termelnek a 
Szeged környéki szénhidro-
gén medencében. 

Az olaj feltárás 
% 

jellemzői 
Az olajbányászat iránt 

élénken érdeklődő miniszter-
elnököt Hingl József, a 
Nagyalföldi Köolajfúrási 
Üzem szegedi üzemvezetője, 
Juratovics Aladár, a Nagv-
alföldi Kőolajtermelő Vál-
lalat s z e g e d i üzemvezetője, 
Placskó József, a tröszt ter-
melési főosztályvezetője, 
Somfai Attila vezető geoló-
gus, Varga Béla. az NKFV 
igazgatója. Rumpf Pál, az 
alföldi olajipari pártbizottság 
titkára és Bese Vilmos tájé-
koztatta. Szemléltető táblá-
kon mutatták meg, hogy a 
Szeged környéki, mezőben 
hol. miképpen helyezkedik el 
a gáz és a kőolaj, milyen 
sajátos gondokkal küzdenek 
és hogyan oldják meg fel-
adataikat. Az olajbányászat. 
egyik jellemzője, hogy itt 
egyidőben kellett tervezni, 
építkezni és termelni, ami 
igen bonyolulttá, nehezen 
áttekinthetővé teszi a most 
már több mint fi milliárd 
forintos beruházás megvaló-
sítását. Kicsit fáj lal ják is, 
hogy a szegedi olaj mezőn 
éppen a párhuzamosság mi-
att elég körülményes dolog 
avatókat tartani, ahol a se-
lyem szalag ünnepélyes el-
vágása után koccintani le-
hetne az elkészült beruhá-
zásra. Egymást érik az 'épít-
kezések, az egyik üzem még 
el sem készül, már alapozni 
kell a másikat. 

Miután a Minisztertanács 
elnökét tájékoztatták a már 
elvégzett munkáról, s a jövő 
évek terveiről, megemlítet-
ték: sikereiket annak is kö-
szönhetik, hogy a Csongrád 

megyei, a Szeged várost 
párt- és tanácsszervek kez-
dettől fogva sok-sok segít-
séget nyújtottak. E segítség 
nélkül nem érhettek volna 
el ilyen eredményeket. Szól-
tak arról: alacsonynak tart-
ják a munkások átlagkerese-
tét, s kérték Fock elvtársat: 
a bérszorzók megváltoztatá-
sával, vagv más módon, se-
gítsen lehetővé tenni bizo-
nyos béremeléseket és vala-
mivel több év végi részese-
dést. Nem százmilliókról, 
csak néhány tízmillió forint-
ról van szó, ami rendkívül 
sok problémát megoldana, s 
főleg jobb hangulatot terem-
tene a munkások körében. 

A miniszterelnök 

megjegyzései 
Miután elhangzottak a 

részletes információk, Fock 
Jenő elvtárs néhány meg-
jegyzést fűzött az elhang-
zottakhoz. Neki is az a vé-
leménye, ha kisebb jelentő-
ségű beruházások elkészülé-
sekor avatót tartunk, akkor 
itt, a szegedi szénhidrogén-
medencében is érdemes er-
re gondolni. Javasolta, en-
nek talán akkor kellene 
megtörténnie, amikor a *há-
rommilliomodik tonna ola-
jat felszínre hozzák. Helyes-
lően vette tudomásul a he-
lyi párt- és tanácsszervek 
önzetlen segítségét, majd 
elismeréssel szólt az olaj-
ipar vezetőinek következe-
tességéről, amikor alapos ér-
vekkel valósággal kiharcol-
ták a kormánytól a milliár-
dokat azért, hogy minél 
előbb megkezdődhessék az 
itteni szénhidrogén feltárá-
sa és termelése. Néhány or-
szágos' számadattal kiegészí-
tette az elhangzottakat, majd 
megkérdezte: milyen az 
együttműködés a jugoszláv, 
illetve a román elvtársakkal, 
továbbá hogyan gondoskod-
nak a nehezebben hozzáfér-
hető olaj kitermeléséről? 

Elmondották az olajipar 
vezetői, hogy a jugoszláv 
kollegákkal egyre gyümöl-
csözőbb a kapcsolat, például 
a termelőberendezésekről 
rendszeresen tartanak ta-
pasztalatcserét. A románok-
kal most van kialakulóban 
az együttműködés. Szakszerű 
választ adtak a mélyebb ré-
tegekben rejlő gáz- és olaj 

(Folytatás a 3. oLdalon.) 

Pénteken hazaindult 
Moszkvából az MSZMP 
küldöttsége, amely az SZKP 
Központi Bizottságának 
meghívására részt vett az 
SZKP Központi Bizottsága, 
valamint a Szovjetunió és az 
Oroszországi Föderáció Leg-
felsőbb Tanácsa Lenin-cen-
tenáriumi díszülésén. 

Kádár Jánost, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkárát, a magyar pártdele-
gáció vezetőjét. Komócsin 
Zoltánt, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagját, a Köz-
ponti Bizottság titkárát és 
Németh Károlyt, az MSZMP 

Politikai Bizottságának pót-
tagját, a budapesti pártbi? 
zottság első titkárát, a kül-
döttség tagjait, a szovjet f f c 
városi Kijevi pályaudvarán 
Dmitrij Poljanszkij, az 
SZKP Politikai Bizottságá-
nak tagja, Konsztantyin Ka-
tusev, az SZKP központi bi-
zottságának titkára, Mihail 
Leszecsko miniszterelnök-
helyettes, valamint más hi-
vatalos személyek búcsúztat-' 
ták. 

A pályaudvari búcsúztató-) 
son jelen volt Rapai Gyulai 
hazánk moszkvai nagyköve-
te. 

Kilünlelelt gyárak 

A Minisztertanács elnöke üdvözlő sorokat ír a brigád-
naplóba. mellett Vad János Állami díjas főfúrómester 

Szegedi Paprikafeldolgozó i 

Kiváló és Szocialista 
Munka Vállalata 

A szegedi olajmezőn (jobbról balra): Győri Imre, Fock Jenő 
és Juratovics Aladár 

Ünnepük jubileumnak is 
számít: korábban már ki-
lencszer nyerték el a Szege-
di Paprikafeldolgozó Válla-
lat dolgozói az Élüzem cí-
met. Tegnap este azt ünne-
pelték, hogy tizedszer is si-
került. De ezúttal még telje-
sebb a siker, szebb az ered-
mény, taúalyi munkájukkal 
a Szocialista Munka Vállala-
ta és a Kiváló Vállalat cí-
met egyaránt kiérdemelték. 

A megyei állami építőipa-
ri vállalat munkásszállodá-
jában gyülekeztek tegnap es-
te a „paprikások". Megje-
lent az ünnepségen dr. Var-
ga Dezső, az MSZMP Sze-
ged városi bizottságának tit-
kára, és dr. Paczuk István, 
a Csongrád megyei tanács 
vb elnökhelyettese is. 

Polák Zoltán igazgató 
mondott ünnepi beszédet. 
Tavaly év elején mozgalom 
bontakozott ki a vállalatnál, 
hogy minél kimagaslóbb 
eredményekkel köszöntsék a 
felszabadulás 25. évforduló-
ját, illetve a Lenin-cente-
náriumot. Sikereiket a tény-
leges szükségletek kielégíté-
se jegyeben érték el, ezt bi-

zonyít ja, hogy termékeik 
belkereskedelmi forgalma ta-
valy több mint 23 százalék-
kal növekedett. Ugyanakkor 
a tőkés export .részaránya ifl 
emelkedett. 

Tavaly sokat javult a papJ 
rikafeldolgozöban a szociá-j 
lis ellátottság — birtokba 
vették az új, korszerű léte-) 
sitményeket. Ezzel párhuza-
mosan a munkakörülmények 
is kedvezőbbé váltak. A szo-
cialistabrigád-mozgalom hár-
mas jelszava eleven erővé 
vált az üzemben, ennek kör 
szönhető, hogy a Szocialista 
Munka Vállalata megtisztel 
lő címet kiérdemelték. 

Dr. Varga Dezső a párt? 
és a tanácsi szervek el isme J 

rését tolmácsolta a vállalat 
dolgozóinak. Dr. Tompa Bé-
la, a Mezőgazdasági és Élei-' 
mezésügyi Minisztérium osz-
tályvezetője adta át a Ki-
váló Vállalat kitüntetést: aa 
EDOSZ elnökségének meg-
bízásából pedig Csikós Mi? 
hály, az EDOSZ Csongrád 
megyei bizottságának titkára 
nyújtotta át a Szocialista 
Munka Vállalata kitüntetést,' 

Szegedi öntöde: 

Élüzem cím 

E n y e d l Z o l t á n f e lvé t e l e i 

Az egyetem aulajaban dr. Márta Ferenc tájékoztatja a miniszterelnököt 

Tavalyi jó munkájával a 
Szegedi Vasöntöde elnyer-

te a megtisztelő Élüzem cí-
met. Ebből az alkalomból 
tegnap délután a gyár nagy-

{ termében ünnepséget rendez-
tek. Ezen részt vett dr. Ko-
csis József kohó- és gépipari 
miniszterhelyettes, dr. Var-

I ga Dezső, az MSZMP Sze-
ged városi bizottságának tit-

1 kái *a és Horváth János, az 
1 MSZMP Csongrád megyei 
• bizottságának munkatársa is. 
| Bódi László, a Szegedi Vas-
| öntöde igazgatója röviden 
I megemlékezett az üzem 
! múltjáról, jelenlegi jó körül-

ményeiről. Ismertette, hogy 
i hét év alatt az öntöde meg-
I kétszerezte termelését. 1969-
. ben mintegy 61 milliós ter-
' meléssel majd tiz és fél mil-

lió forintos nyereséget ért 
el. Nőtt a dolgozók jövedel-
me, s az idén rekordösszegű 
nyereséget fizethettek ki 
nyereségrészesedésként. 

A Szegedi Vasöntöde fej-

lődésének újabb állomásához 
érkezett, az eredeti feladat 
mellé aluminiumontést is 
vállal az elkövetkezendő idő-
ben. 

Dr. Kocsis József minisz-
terhelyettes a Kohó- és 
Gépipari Minisztérium nevé-
ben gratulált a dolgozóknak, 
majd átadta az Élüzem cím 
elnyerését tanúsító• oklevelet 
Bódi Lászlónak. Dr. Varga 
Dezső, az MSZMP Csongrád 
megyei és Szeged városi bi-
zottsága nevében köszöntöt-
te az öntöde dolgozóit. 

Horváth Ferenc, az ön tö-
dei Vállalat vezérigazgatója 
Kiváló dolgozó kitüntetést 
nyújtott át Bódi Lászlónak. 
Kocsis Imrének, a gyár mű-
szaki vezetőjének és dr. 
Szűcs Lajos főkönyvelőnek. 
A munkában élen járók kö-
zül összesen 19-en vehet-
ték át a Kiváló dolgozó ki-
tüntetést, s mintegy 145 fő 
között 82 ezer forint pénzju-
talmat osztottak szét. 
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