
Fock Jenő elvtárs Szegeden 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

kitermelésével kapcsolatos 
érdeklődésre is. Közben Bese 
Vilmos elvtárs szenvedélye-
sen képviselte az olajbányá-
szok érdekeit és mondandó-
ját érvekkel, adatokkal igye-
kezett alátámasztani. A ven-
déglátók végül megajándé-
kozták a miniszterelnököt az 
egyik munkás alkotta olaj-
bányász-szoborral és egy 
olajfúrótorcmy kicsinyített 
másával. 

A termelő 

berendezéseknél 
Háromnegyed 11 volt. mi-

re az autók kigördültek a 
telep kapuján. A Miniszter-
tanács elnöke először az l-es 
számú tankállomás berende-
zését tekintette meg, be-
szélgetett Halász Sándor ter-
melési csoportvezetővel. Ez-
után Trefler János fúrómér-
nök és az Állami díjas Vad 
János föfúrómester „birodal-
mába". a 115-ös fúrási pont-
hoz látogatott. Itt bemutat-
ták a miniszterelnöknek, mi 
történik, ha veszélyes hely-
zet adódik munka közben. 
A vészjelre a szocialista bri-
gád egyik tagja — aki a to-
rony tetején igazgatta a csö-
veket — pillanatok alatt 
lesiklott az egyik tartóköté-
len, s a fúrótoronytól jó 
messzire ért földet. Érdekes-
ség, hogy a 2600 méter mély 
kút megfúrásából már csak 
14 méter volt hátra a mi-
niszterelnök látogatásakor. 

Következett a 21 l -es ter-
melő kút. azután a gazolin-
telep megtekintése, amely — 
miint mondják — júliusban 
próbaüzemel, s a tervek sze-
rint szeptemberben megkez-
di a termelést. Itt látható az 
a kompresszorsor. amelynek 
segítségével az olajmezök 
környékén fel nem használt 
kisérő gázt betáplálják a 
budapesti távvezetékbe. Itt 
épül majd fel 24 gömbalakú 
gáztartály, egyelőre azonban 
csak kettő emelkedett ki 
mutatóban a földből. A fő-
gyűjtőt, az 5-ös számú gyűj-
tőállomást. s végül az épülő 
kiszolgáló ipartelepet nézték 
meg. Itt katonák is „közre-
működnek". Juhász Pál, a 
műszaki egység parancsnoka 
/beszámolt a munkáról. A 
vezetők elmondották. hol 
tartanak a javítóműhely, az 
anyagraktár, a kétezer sze-
mélyes étterem, a szociális 
épület és az irodaház építé-
sével. Ahol néhány évvel ez-
előtt még rizst termeltek, 
most jelentős ipartelep kör-
vonala bontakozik ki. 

A Minisztertanács elnöke 
valamennyi munkahelyen 
üdvözlő sorokat irt a szo-
cialista brigádok naplójába. 
A Kertai György szocialista 
brigadéban lapozgatva érdek-
lődött Balogh Dezső iránt, 
akinek fényképe a napló 
egyik lapját díszítette. A 
kisfiú a Londoni körúti ne-
velőotthon lakója: a brigád-
tagok „örökbe" fogadták, s 
időnként meglátogatják, 
ajándékokat visznek neki. 
Tóth György csoportvezető, 
az 5-ös számú gyűjtőállomás 
brigádjelvényével a jándé-
kozta meg Fock elvtársat. 

Az olajmezőről visszatérő-
ben a miniszterelnök kocsi-
ja bekanyarodott az épülő 
Tarjántelepre is. ahol gom-
ba módra szaporodnak az 
ú j lakóházak. 

Az egyetemeken 
Ebéd után. 2 őreikor, a Jó-

zsef Attila Tudományegye-
tem és a Szegedi Orvostu-
dományi Egyetem vendége 
voit a míni&zterelnok. A Du-

gonics téri központ bejára-
tánál dr. Márta Ferenc aka-
démikus, a JATE rektora, 
dr. Tóth Károly egyetemi ta-
nár. a SZOTE rektora, to-
vábbá dr. Pap Ignác egye-
temi docens, a JATE párt-
bizottságának titkára és dr. 
Cserháti István adjunktus, a 
SZOTE pártbizottságának 
titkára köszöntötte. Kardos 
Sándor. Bihari László, Nyi-
rádi Judit és Gál Ilona egye-
temi hallgatók virágcsokor-
ral kedveskedtek Fock elv-
társnak. Az egyetem aulá-

I 
iában a miniszterelnök sorra 
kezet fogott a rektorhelyet-
tesekkel. a dékánokkal és az 
egyetemi társadalmi szervek 
vezető képviselőivel, maid 
valamennyien helyet foglal-
tak, s megkezdődött a be-
szélgetés. 

A két rektor részletes tá-
jékoztatót adott az egyete-
mek eredményeiről és gond-
jairól. Mint a többi között 
elmondották, az oktatók 
örömmel fogadták a tudo-
mánypolitikai irányelveket, 
mert azok egyértelműen le-
szögezik, hogy az egyetemek-
nek nemcsak tanárképzés a 
feladatuk, hanem jelentős 
szerepük van a tudományos 
kutatásban is. A tudomány-
egyetemen is azt vallják, hogy 
a kutatási össze kell hangol-
ni a társadalom igényeível. 
Az olajipar felkérésére szer-
ződéses alapon már végez-
tek kutatásokat ötmillió fo-
rintnyi értékben. Ennek 
eredményeit az olajiparban 
jól tudják hasznosítani. Meg. 
említették — a többd között 
— gonlot jelent számukra, 
hogv sok munkás- és pa-
rasztfiatal el sem jut az egye-
temi felvételekig, mert jó-
val korábban kiesnek a „szű-
rőkön". Ennek megszünteté-
se végett gondoltak arra. 
hogy a tehetséges, rátermett 
iskolásokat egyetemi hallga-
tókkal patronáltatják. 

Az orvosegyetem szépen 
fejlődik. A felszabadulás 
után csak 400 ági' volt a 
szegedi klinikákon, ma pe-
dig 1230 ágvon gyógyítják a 
betegeket. A közelmúltban 
nyugtalanságot okozott, hogy 

Jövőre Szegeden: 

az egészségügyi dolgozók bé-
re alacsony volt. Éppen 
ezért őszinte örömet okozott 
a mostani bérrendezés. Az 
orvosegyetem terveiről szól-
va elmondották: ú j ideg- és 
elmeklinfkát, ú j nővérotthont 
epítenek. felújtí jók a sebé-
szeti klinikát stb. Probléma-
ként tették szóvá, hogy az 
orvosellátottságban hazánk a 
negyedik-ötödik helyen áll a 
világon, a fogorvos-ellátott- j 
ságban azonban csak a 25. I 
helyet foglaljuk el. Ebbe | 
nem szabadna belenyugodni. 
A jelenlegi elégtelen gyógy-
szerellátáson is segíteni kel-
lene. 

Kérdez 

a kormányfő 
Fock Jenő elvtárs sürün 

jegyezgetett, s a beszámolók 
elhangzása után a többi kö-
zött megkérdezte: kielégítő-
nek tartják-e Szegeden az 
egyetemi reformot; mennyi-
re jutottak azzal a helyes 
szándékkal, hogy önálóbb 
gondolkodásra nevelik a hall-
gatókat; számíthat-e a kor-
mány a szegedi egyetemek 
segítségére a tudománypoli-
tikai irányelvek megvalósítá-
sában. Ezekre a kérdésekre 
megnyugtató választ kapott. 
Végezetül beírta nevét mind-
két egyetem vendégkönyvé-
be! 

A JATE kibernetikai la-
boratóriumába látogatott ez-
után. ahol dr. Kalmár László 
akadémikus köszöntötte. He-
gedűs Zsuzsanna operátor 
piros szegfűt adott át. a 
„Minszk—72" nevű gép pe-
dig üdvözlő sorokat írt: „Sze-
retettel és tisztelettel köszön-
töm birodalmamban Fock 
Jenő elvtársat és kíséretét-••" 
A gépek és berendezések 
megtekintése után a minisz-
terelnök elbeszélgetett a la-
boratórium vezetőivel és 
munkatársaival. 

Rövid városnézéssel feje-
ződött be a Minisztertanács 
elnökének szegedi program-
ja. Délután 5 óra tájban 
megyei vezetők társaságában 
Makóra látogatott, 

F. N. L 

Új közműépítő 
vállalat létesül 

Évi termelési kapacitása 500 millió forint lesz 
Az Építésügyi és Városfejlesztési Mi-

nisztérium előterjesztésére a közműépítési 
kapacitás gyors ütemü fejlesztéséről tár-
gyalt a kormány Gazdasági Bizottsága. 
Áz előterjesztés hivatkozik számos gazda-
sági elemzésre, amelyek szerint a közmű-
ellátás elmaradása már akadályozza a nép-
gazdaság arányos fejlődését, a beruházási 
és elsősorban a lakás- és kommunális el-
látási célok megvalósítását. 

A negyedik ötéves terv előzetes koncep-
ciója szerint különösen nagy közműellátási 
feladatokat kell megoldani. A közműves 
vízellátásban részesülő lakosok arányszá-
mát az 1970. évi 55-ról 68 százalékra kell 
növelni 1975 végéig, s 28-ról 38 százalékra 
kell kiterjeszteni a csatornázási szolgálta-
tást. Ezenkívül a lakosságnak 87 helyett 94 
százalékát kell ellátni villamos energiával, 
s ebben a tervidősáakban 150—160 000 la-
kást kell bekapcsolni a vezetékes gaz-
szolgáltatásba. 

Végeredményben a negyedik ötéves 

tervben majdnem kétszer annyi a közmű-
építési igény, mint a harmadik ötéves terv 
időszakában. 

Az igenyek teljesítése érdekében az 
ÉVM a közműépítési kapacitás gyors üte-
mű fejlesztésére és ú jabb közműépítő vál-
lalatok alapítására tett javaslatot. A Gaz-
dasági Bizottság elfogadta az előterjesztést 
és utasította az érdekelt szerveket, hoev a 
közműépítési kapacitás növelését a köz-
gazdasági szabályozók differenciált alkal-
mazásával. hosszú lejáratú hitellel es 
költségvetési juttatással segítsék elő. 

A Gazdasági Bizottság tudomásul vette, 
hogy az építésügyi és városfejlesztési ,mi-
niszter az idén Győrött és Nyíregyházán, s 
jövőre Szegeden és Gödöllőn évi 500—500 
millió forintos termelési kapacitással, az Or-
szágos Vizűgyi Hivatal elnöke pedig az idén 
300—300 millió forintos kapacitással ket ú j 
közműépítő vállalatot alapít. A hat ú j vál-
lalat 1973 végére éri el teljes kapacitását. 
(MTI) 

Az Elnöki Tanács ülése 
A Népköztársaság Elnöki vábbá műszaki alkotás alap-

Tanácsa pénteken ülést tar- ján is elnyerhetők. Megszer-
to t t_ Törvényerejű rendele- z e s ü k f ó u t j a k u t a t á s i 
teben ujbol szabalyozta a J 

tudományos fokozatokról és munkahelyeken elert ered-
a tudományos minősítésről menyek elismerése lesz. 
szóló korábbi rendelkezése- szervezett képzés nélkül is, 
k e t - • J a tényleges 

Az ú j törvényerejű rende- munka alapján 
let intézkedései a kialakult n y n s 

tudományos 
A tudomá-

minősités központi 
és alapjában bevált rendszer i r ó n y i t ó s z e r v e a t u d o m a . 
korszerűsítését, a népgazda- n y o s m m o s í t ó b i z o t t s á g ma-
sági igényekkel való szoro- r a d > s z a k b i z o t t s á g a i n a k ha-
sabb összehangolását céloz- t á s k ö r e b ő v ü l A minősítési 
zák, fenntartva a doktori és e l j á r á s egyszerűsödik. 
a kandidátusi tudományos 
fokozatokat, valamint az as- Az Elnöki Tanács végül 
pirantúrát. egyéb ügyeket tárgyalt, köz-

A fokozatok megszerzésé- t ü k e g y é n i kegyelmi kéré-
nek feltételei sorában na- ^ k b e n döntött, 
gyobb hangsúlyt kap, hogy 
a jelölt valamely társadal-
mi szempontból fontos és 
időszerű tudományos témát, 
illetve feladatot színvonala- j 
san, korszerű módszerekkel 
oldjon meg. A fokozatok 
kollektív kutatómunka kere-
tében elért eredmények, fco-

Gyermek-

védelem 
Dr.1 Ortutay Gyula elnök-

letével tegnap a Parlament 
Gobelin-termében összeült 
az országgyűlés kulturális 
bizottsága. Napirendjén 
csupán egy, ám annál fon-
tosabb téma szerepel: a 
képviselők megvitatták 
gyermek- és ifjúságvédel-
münk időszerű tennivalóit. 

Egy előzetesen összeállí-
tott — kézhez kapott mun-
kaanyaghoz, L ugossy Jenő 
művelődésügyi miniszter-
helyettes fűzött kiegészí-
tést, A miniszterhelyettes 
véleménye szerint az állami 
gondozott gyermekek hely-
zetét véglegesen és meg-
nyugtatóan csupán az örök-
befogadás rendezi. 

Megállt az áradás 
a Tisza alsó szakaszán 
Az Alsótiszavidéki Vízügyi 

Igazgatóság ügyeletének teg-
napi jelentése szerint meg-
állt a hosszú időn keresz-
tül tartó áradás. Az elmúlt 
huszonnégy órában a mind-
szenti, a csongrádi és a ti-
szaugi mércénél joíormán 
semmit nem változott a 
helyzet, s ezzel elérkezett az 
idei harmadik, s egyben az 
elmúlt huszonkilenc eszten-
dő legnagyobb árhullámának 
tetözé^i időszaka. 

A Marosnak most már 
nemcsak romániai térségei-
ben, hanem magyarországi 
vonalain is apadás észlelhe-
tő. Ennek a javára írandó, 
hogy Szegednél egy nap alatt 
843 centiméterről 838 centi-
re csökkent a vízszint. 

A felsőbb szakaszokon 
meglehetősen változó a víz-
állás alakulása. Szolnoknál 
apad ugyan, de Tokajnál és 
Vásárosnaménynál viszont 
nagyobbodott a folyó. Mind-
ez és az előrejelzések is 
arra utalnak, hogy tartós vé-
dekezésre lesz szükség a dé-
li gátakon. 

Á meglevő készültségi fo-
kozatokban az utóbbi na-
pokban nem történt változás, 
a gátakon őrködök, a vízügy 
munkásai állandóan dolgoz-
nak. Ezt bizonyítják az egyes 
védelmi szakaszokról, a gát-
őrházakból az igazgatóság-

I hoz érkezett és összesített 
I szamadatok. A penteki je? 

Újjáválasztották a Magyar 
Közgazdasági Társaság 

tisztségviselőit 
Pénteken a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egye-
temen újjáalakulásának 10. 
évfordulója alkalmából ün-
nepi választmányi ülést tar-
tott a Magyar Közgazdasági 
Társaság. Részt vett az ün-
nepi ülésen Nyers Rezső, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Központi 
B i z o t t s á g t i tkára. 

Dr. Garamvölgyi Károly, a 
pénzügyminiszter első he-
lyettese, a társaság főtitká-
ra tartotta az elnökség be-
számolóját; értékelte a tár-
saság egy évtizedes műkö-
dését és megjelölté feladata-
it a következő évtizedre. 

A választmányi ülésen el-
nöklő Bognár József pro-
fesszor a beszámoló és az 
azt követő hozzásgólások 
után a társaság tevékeny-
ségében kiemelkedő elméle-
ti, tudományos és szervező-
munkát végzett 16 közgaz-

I dásznak nyújtotta át a Szé-
| chenyi István-emlékérmet. 

A választmány ezután a 
társaságnak az utóbbi idő-
ben megüresedett több tiszt-
ségét töltötte be. A társaság 
elnöke dr. Csikós Nagy Bé-
la államtitkár, az Országos 
Anyag- és Arhivatal elnöke 
lett. Alelnökök: Bognár Jó-
zsef akadémikus, Friss Ist-
ván akadémikus, Huszár 
István, a Központi Statisz-
tikai Hivatal elnöke, Kádas 
Kálmán egyetemi tanár. Nyi-
las József tanszékvezető do-
cens, Simái Mihály egyete-
mi docens. Szabó Kálmán, 
a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetem rek-
tora. A társaság főtitkára 
továbbra is dr. Garamvöl-
gyi Károly. Titkárok: Len-
gyel László, a Pénzügymi-
nisztérium osztályvezetője és 
Iván Pál, az Országos Terv-
hivatal osztályvezető-helyet-
tese. 

Az ünnepi választmányi 
ülést délután tudományos 
ülés követte. 

Magyar-szovjet 
filmegyezmény 

Vízben az ártéri fák 

lentés szerint huszonnégy óra 
alatt 1 ezer 600 méter hosz-
szúságban készítettek a töl-
téseken futó rőzsesort. A 
hatalmas viz gyorsan, de 
csendesen folyik. Szerencse-

re szélcsendes az idő, s 
ilyenkor nem kell tartani 
hullámverésektől, amelyek 
mindig a legtöbb gondot 
okozzák a gátak védőinek 

Xoth Béta 

Pénteken a Művelődésügyi 
Minisztériumban aláirtak a 
Magyar Népköztársaság Mű-
velődésügyi Minisztériuma 
filmművészeti főosztálya és 
a Szovjetunió Minisztertaná-
csa mellett működő állami 
filmbizottság közötti 1970. 
évi munkatervet. 

A munkatervei magyar 
részről dr. Üjhelyi Szilárd, 
a filmművészeti főosztály 
vezetője, szovjet részről V. 
E. Baszkakov, a Szovjet-
unió állami filmbizottsága 
első elnökhelyettese írta alá. 
(MTI) 
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