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Az MSZMP KB képviselőinek 
és a SZOT vezetőinek 

találkozója 
Kádár János, a Magyar 

Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára, Fock Jenő, a Politikai 
Bizottság tagja, Nyers Re-
zső, a Politikai Bizottság 
tagja, a Központi Bizottság 
titkára, Pullai Árpád, a 
Központi Bizottság t i tkára 
és Jakab Sándor, a Központi 
Bizottság osztályvezetője 
csütörtökön látogatást tett a 
Szakszervezetek Országos 
Tanácsának székházában. A 
vendégeket Gáspár Sándor, 
a Szakszervezetek Országos 
Tanácsának főtitkára, a 

SZOT elnöke és t i tkára fo-
gadták. 

A találkozó során a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottsága és a 
Szakszervezetek Országos 
Tanácsa képviselői kötetlen 
eszmecserét folytattak a X. 
pártkongresszus határozatai 
végrehajtásának időszerű 
kérdéseiről, a negyedik öt-
éves terv végrehajtásának 
eddigi tapasztalatairól, vala-
mint annak politikai és tár-
sadalmi vonatkozásairól. A 
megbeszélésen a SZOT veze-
tői tájékoztatást adtak a 
szakszervezetek munkájáról. < 
(MTI) 

Fock Jenő 
tegnap 
norvég 

delegációt 
fogadott 

Fock Jenő, a kormány el-
nöke csütörtökön, tegnap 
fogadta a Norvég Szakszer-
vezeti Szövetség (LO) kül-
döttségét, amely TorAspren-
ger elnök vezetésével tar-
tózkodik hazánkban, A szí-
vélyes, baráti hangú meg-
beszélésen részt vett Gás-
pár Sándor, a SZOT fő-
titkára is. (MTI) 

ZÁHONY: 

Európa egyik leg-
nagyobb „száraz-

földi kikötője" 
Záhonyban, Európa egyik 

legnagyobb „szárazföldi ki-
kötőjében" tartott saj tótájé-
koztatót csütörtökön dr. Mé-
száros Károly közlekedés-
és postaügyi miniszterhelyet-
tes, a MAV vezérigazgatója. 
Részt vettek a záhonyi kör-
zetben működő vállalatok 
vezetői, megjelent dr. Lé-
nár t Laios mezőgazdasági és 
élelmezésügyi miniszterhe-
lyettes, a megye párt és ta-
nácsi vezetői, továbbá Sza-
bó Antal, a Vasutasok Szak-
szervezetének főtitkára. 

Az újságírók megtekintet-
ték a záhonyi körzethez tar-
tozó fényeslitkei rendezőpá-
lyaudvart. a komorói olaj-
átfejtő állomást, az eperjes-
kei átrakó pályaudvart, az 
Érdért tuzséri fatelepét és a 
Hungarofruct hűtőházát. 

Záhony, ez a felszabadulás 
utáni években még csak há-
rom vágánnyal rendelkező 
kis állomás, ma már a ma-
gyar vasúti közlekedés legje-
lentősebb üzeme, s egyben a 
kontinens egyik átrakó, áru-
szállító centruma. Teljesít-
ményében jól lemérhető a 
Szovjetunió és Magyarország, 
illetve a Szovjetunió és 

más államok nemzetközi 
kapcsolatainak fejlődése, 
külkereskedelmi forgalmá-
nak bővülése. 

Záhonyon keresztül bonyo-
lódik Ausztria. Jugoszlávia, 
Olaszország és Hollandia 
Szovjetunióba irányuló for-
galma, innen jutnak el az 
áruk Finnországba, Iránba, 
Mongóliába és Vietnamba. 
Szinte félóránként indulnak 
árukkal megrakott vonatok 
Záhonyból az ország minden 
részébe. A múlt évben 11,4 
millió tonna árut fogadott, 
rakott át és továbbított ez 
a nagyüzem. Feladata a kö-
vetkező években tovább nö-
vekszik. A tervek szerint a 
negyedik ötéves terv végére 
több mint 50 százalékkal, 
1980-ig pedig 100 százalék-
kal emelkedik Záhony for-
galma, 

1962—1968 között — 580 
millió forintot költöttek Zá-
hony bővítésére, a nehéz fi-
zikai munka gépesítésére. A 
korszerűsítés azóta is folya-
matos. A fejlesztés jelenlegi, 
1974-ig megvalósuló fázisá-
ban mintegy 840 millió fo-
rintot költenek Záhonyra. 

Biszku Béla 
Drezdában 

Az NDK-ban tartózkodó 
Biszku Béla és kísérete csü-
törtökön, tegnap reggel Ber-
linből Drezdába utazott. Ott 
városnézés, majd a Pentacon 
gyár megtekintése szerepelt 
a magyar vendégek prog-
ramjában. A Pentacon kom-
binát udvarán tartott rövid 
gyűlésen Biszku Béla üd-
vözölte a világhírű fényké-
pezőgépgyár dolgozóit és sok 
sikert kívánt nekik további 
munkájukhoz. 

Este Biszku Béla Drezdá-
ból különvonattal hazaindult 
Budapestre. 

II nehézipari miniszter 
látogatása Szegeden 
Dr. Szekér Gyula nyilatkozata 

Szekér Gyula Győri Imre és dr. Komócsin Mihály társaságában a tájékoztatót 
hallgatja 

Tegnap, csütörtökön Sze-
gedre látogatott dr. Szekér 
Gyula nehézipari miniszter, 
Kovács Sándornak, a Ne-
hézipari Minisztérium párt-
t i tkárának társaságában. A 
miniszter reggel az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságát 
kereste fel. ahol Győri Im-
re, az MSZMP Központi Bi-
zottságának tagja, a Csong-
rád megyei pártbizottság 
első titkára, és dr. Komó-
csin Mihály. a Csongrád 
megyei tanács elnöke fogad-
ta. Dr. Szekér Gyula ezután 
a megyei pártbizottság és 
tanács vezetőinek kíséreté-
ben az olajmezöre látoga-
tott. A Nagyalföldi Kőolaj-
és Földgáztermelő Vállalat 
központi ipartelepén Bese 
Vilmos, az Országos Kőolaj-

Megtartotta 
a városi és 

A szegedi városi és járási 
népi ellenőrzési bizottság, 
melyet — mint annak ide-
jén hírt adtunk róla — az 
ú j rendelkezések értelmében 
a Csongrád megyei tanács 
választott meg július 1-i 
ülésén, tegnap, csütörtökön 
tartotta első munkaértekez-
letét. Az ülés munkájában 
részt vett dr. Varga Dezső, 
az MSZMP Szeged városi 
bizottságának titkára, aki a 

Ünnepi évfolyamgyűlést tartott tegnap délután az 
Ady téri Auditórium Maximumban az 50 éves Szegedi 
Orvostudományi Egyetem első évfolyama. Az évfolyam 
jubileumi évfolyam. Az ünnepséget Horváth Béla meg-
bízott KISZ-titkár nyitotta meg, majd dr. Vetró Gábor, a 
SZOTE KISZ-bizottságának ti tkára üdvözölte az elsősöket. 
Az évfolyamgyűlésen megjelent dr. Guba Ferenc, az ál-
talános orvosi kar, valamint dr. Kedvessy György, a 
gyógyszerészeti kar dékánja. Az ünnepségen belül az 
egyetem ajándékkal kedveskedett az elsőéves hallgatók-
nak. Az orvostanhallgatók injekcióstűt. a gyógyszerész-
hallgatók egy kis tégelyt kaptak ajándékba. Képünkön: 
a hallgatók egy csoportja. 

első Illését 
járási NEB 

pártbizottság nevében kö-
szöntötte a népi ellenőrzés 
ú j bizottságát, valamint 
Sarnyai István, a járási 
pártbizottság munkatársa és 
Horváth János, a megyei 
NEB elnökhelyettese, a me-
gyei pártbizottság osztályve-
zető-helyettese is. 

Kalmár Józsefnek, a vá-
rosi és járási NEB elnöké-
nek megnyitója után — aki 
vázolta az újonnan létrejött 
szervezet feladatait — töb-
bek között megvitatták és 
elfogadták a tavalyi árvíz-
kor tönkrement tápéi házak 
újjáépítéséről szóló jelentést, 
amit a vizsgálatot végző 
munkabizottság vezetője, 
Borcsiczky László terjesz-
tett elő. 

Az ülés úgy határozott, 
hogy mintegy tanácsadó tes-
tületként elnökséget hoz lét-
re a bizottság mellett. Az 
elnökség tagja az elnökön 
és elnökhelyettesen kívül 
Balog István éS Pásztói La-

jos, a NEB tagja lett. 
Ugyancsak elhatározták, 
hogy az ellenőrzések szak-
szerűségének biztosítására 
szakcsoportokat hívnak élet-
re. Az ipari szakcsoport ve-
zetésével Balog Istvánt, az 
élelmiszergazdasági szakcso-
port vezetésével Pásztói La-
jost, a kereskedelmi szakcso-
port vezetésével Börcsök Fe-
rencet, a szociális, kulturális 
és egészségügyi szakcsoport 
vezetésével dr. Katona Zoltánt, 
a közérdekű bejelentéseket 
és magánpanaszokat vizsgá-
ló csoport vezetésével Bakos 
Tibort, a NEB tagjait, az 
építő-, építőanyag-ipari, víz-
ügyi és közlekedési szak-
csoport vezetésével Hunyadi 
László népi ellenőrt bízták 
meg. A szakcsoportok no-
vember 30-ig alakulnak meg. 

és Gázipari Tröszt vezér-
igazgatója, valamint az 
olajtermelő és -kutató vál-
lalat több vezetője fogadta 
a vendégeket. 

Az ipartelep ú j tanácsko-
zótermében a szegedi szén-
hidrogén-medencében folyó 
kutatómunkáról dr. Somfai 
Attila területi főgeológus. a 
feltáró munkáról Győri 
Gyula, a feltáró üzem fő-
mérnöke, a termelésről Var-
ga Béla, az NKFV és Jura-
tovics Aladár, a szegedi 
termelőüzeni vezetője adott 
rövid tájékoztatót. A minisz-
ter válaszában további 
helytállásra kérte az olajbá-
nyászokat, majd gratulált 
az eddigi eredményekhez. A 
tájékoztató után dr. Szekér 
Gyula megtekintette a sze-
gedi szénhidrogén-medence 
több kutató- és termelőbe-
rendezését, valamint a 277-
es számú kút elfojtásáért 
folyó munkálatokat. 

A látogatást követően dr. 
Szekér Gyula elmondotta la-
punk munkatársának, hogy 
mint miniszter, első dolgai 
közöttinek tartotta a szegedi 
szénhidrogén-medencében fo-
lyó munkálatok megtekinté-
sét. Hangsúlyozta, hogy ez 
a hat és fél milliárdos be-
ruházás méltán áll a szak-
emberek érdeklődésének 
előterében, mert a mező 
leművelése a hazai és a 
külföldi tapasztalatok fi-

gyelembe vételével a leg-
korszerűbb módszerekkel 
történik. Nemcsak nálunk, 
hanem külföldi szakkörök-
ben is érdeklődéssel figyelik 
azt a törekvést, hogy vízbe-
sajtolásos módszerrel igyek-
szünk minél több kőolajat 
felszínre hozni a rétegből. 

Az ország közvéleménye 
is érdeklődéssel kiséri az itt 
folyó munkát, hiszen a 
magyar szénhidrogén-kuta-
tás és kitermelés központja 
átterelődött Szegedre. 1975-
ben már ez a mező ad ja a 
magyar kőolajtermelés 50, a 
a gáztermelés 40 százalékát 
Ez a mennyiség mutat ja a 
mező és az itt folyó mun-
kálatok jelentőségét. Az al-
földi olajbányászok munká-
ja eredményesebb, dicséret-
re méltó. Máris a terve-
zett mennyiségű olajat ad-
ják évente az országnak. 
Igaz azonban, hogy van né-
mi elmaradás az ú jabb föld-
gáz-előkészítő üzem építésé-
nél, amelyet decemberben 
adnak át rendeltetésének. A 
kutató- és termelőmunkát 
néha megzavarja váratlan 
esemény, mint amilyen a 
277-es kútnál történt, de 
rendelkezésre áll a technika, 
a szaktudás, s ezért sikere-
sen vehetik fel a küzdelmet 
a bányászok a kitörésekkel. 

A miniszter a délutáni 
órákban Hódmezővásárhely-
re, ma jd onnan Szankra lá-
togatott. 

Spró Antal Vásárhelyen 
Tegnap délelőtt Hódmező-

vásárhelyre látogatott fele-
sége társaságában Apró An-
tal, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, az or-
szággyűlés elnöke. A kedves 
vendégeket a városi párt-
bizottság képviseletében 
Török József, a városi 
pártbizottság első titkára, a 
városi tanács vb nevében 
pedig dr. Csatordai Antal, 
a városi tanács elnökhelyet-
tese köszöntötte. Jelen volt 
dr. Ágoston József, a me-

gyei pártbizottság titkára. 
Hantos Mihály, a megyei 
tanács elnökhelyettese és 
dr. Dömötör János ország-
gyűlési képviselő is. Apró 
Antal elvtárs jövetelének 
egyik célja a XVIII. őszi 
tárlat, valamint a Vásárhe-
lyi Hetek keretében rende-
zett más képzőművészeti 
kiállítások megtekintése 
volt, de tájékozódott a város 
ipari, mezőgazdasági életé-
ről is. 

Elutazott Szegedről 
a szabadkai küldöttség 

Mint korábban jelentet-
tük, Szeged jugoszláviai 
testvérvárosából. Szabadká-
ról négytagú tanácsi dele-
gáció látogatott Szegedre, 
Bagi Károlynak, a szabad-
kai városi tanács elnökének 
vezetésével. A küldöttség ta-
lálkozott és tárgyalt a sze-
gedi városi tanács vezetői-

vel, megtekintett több egész-
ségügyi és szociális létesít-
ményt. Fogadta a küldött-
séget Sípos Géza, az MSZMP 
városi bizottságának első 
ti tkára is. 

A szabadkai delegáció 
tegnap, csütörtökön három-
napos látogatás után haza-
utazott. 


