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Aktivaülés Szegeden 
Az MSZMP Csongrád megyei bizottsága tegnap, szom-

baton délelőtt Szegeden, a megyei tanácsháza nagytermé-
ben aktívaülést tartott. Győri Imre elvtárs, a Központi 
Bizottság tagja, a megyei pártbizottság első titkára az 
aktivisták nevében üdvözölte Komócsin Zoltán elvtársat, 
a Politikai Bizottság tagját, a Központi Bizottság titká-
rát, az aktívaülés előadóját, és rövid- megnyitójában utalt 
arra, hogy mennyire szükséges napjaink felgyorsult nem-
zetközi életének eseményeit helyesen értékelni, és erről a 
lakosságot tájékoztatni. 

Komócsin Zoltán elvtárs a nemzetközi helyzetről és 
a nemzetközi munkásmozgalom időszerű kérdéseiről adott 
elemző tájékoztatást, melyet a pártnapi előadók, a propa-
gandisták hasznosíthatnak munkájukban. 

Az aktívaülés Győri Imre elvtárs zárszavával ért 
véget. 

Pártnapok 
A jövő héten Szegeden a nökhelyettese, fél 4 órakor a 

következő pártnapokra ke- Vízügyi Igazgatóságon Bör-
rül sor: csök Ferenc, a VIDIA Nagy-

November 8-án, hétfőn kereskedelmi Vállalat igaz-
délután 2 órakor a Fonal- gatója, az alsóvárosi párt-
feldolgozó Vállalatnál Kis- szervezetben délután 5 óra-
pál Jenő, az Ecset- és Sep- kor Bárányi Istvánné, a Sze-
rűgyár igazgatója, negyed 5 ged városi pártbizottság 
órakor az Ingatlankezelő munkatársa, a petőfitelepi 
Vállalatnál dr. Dáni Mi- ' l -es alapszervezetben Veress 
hály. a MÁV Igazgatóság Ferenc, a Szeged városi 
osztályvezetője tart pártna- pártbizottság munkatársa, a 
pot rókusi pártszervezetben dél-

November 9-én, kedden után 5 órakor Sebők Imre, a 
délután 3 órakor a Postás Szeged városi pártbizottság 
Művelődési Otthonban Dé- munkatársa, az újszegedi 
kány László, a Szeged váró- pártalapszervezetben dél-
si partbizottság osztalyveze- után 6 órakor Perjési József, 
tője tart pártnapot a Szeged városi pártbizott-

November 10-én, szerdán ság munkatársa tart pártna-
délután fél 3 órakor a Ken- pot. 
derfonó és Szövőipari Vál- November 12-én, pénteken 
lalat újszegedi gyárában dr. délután 3 órakor a MÁV 
Biczó György, Szeged me- Petőfi Sándor Művelődési 
gyei város tanácsának elnö- Otthonában dr. Koroén Mi-
ke, fél 3 órakor a Védőnő- hály igazságügyi miniszter, 
képző Intézetben Szántó Ti- délután 3 órakor a Kommu-
vadar, a Szeged városi párt- nális Vállalatnál Kecskeméti 
bizottság munkatársa, dél- Ferenc, a MÁV Igazgatóság 
után 4 órakor a felsővárosi osztályvezetője, délután 2 
pártszervezetben Buknicz órakor a Minőségi Cipőgyár-
Sándorné, a Szeged városi ban Ladányi István, a Sze-
pártbizottság munkatársa, ged városi pártbizottság 
délután fél 3 órakör az ön- munkatársa, délután fél 3 
tödéi Vállalatnal Perjési Jó- órakor a Büntetésvégrehaj-
zsef, a Szeged városi párt- tási Intézetben Deák Béla, 
bizottság munkatársa tart a Szeged városi pártbizott-
pártnapot. sóg osztályvezetője, a Tej-

November . 11-én, csü- ipari Vállalatnál fél 3 óra-
törtökön délután 2 órakor, kor dr. Jármai Tibor, aSze-
az Orvostudományi Egyete- ged városi-járási ügyészség 
men, a Szemészeti Klinia vezetője, az Ecset- és Sep-
előadótermében Szabó G. rűgyárban Juhász Géza, a 
László, a Szeged városi Textilművek igazgatója, a 
pártbizottság osztályvezető- Centrum Áruházban délután 
je, a Szegedi Közlekedési 4 órakor Horváth Lászlóné, 
Vállalatnál délután 3 óra- a Szeged városi pártbizott-
kor Takács János. Szeged ság munkatársa tart pártna-
megyei város tanácsának el- pot. 

Dr. Ajtai Miklós 
Kubába utazott 

A kubai forradalmi kor-
mány meghívására szomba-
ton reggel hivatalos baráti 
látogatásra Kubába utazott 
dr. Ajtai Miklós, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja. Társaságában 
utazott Marjai József kül-
ügyminiszter-helyettes, dr. 
Szálai Béta külkereskedelmi 
miniszterhelyettes, dr. Lé-
ttárt Lajos mezőgazdasági és 
élelmezésügyi miniszterhe-
lyettes, dr. Tétényi Pál, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia főtitkárhelyettese. 

A küldöttség búcsúztatá-
sára a Ferihegyi repülőté-
ren megjelent dr. Timár 
Mátyás, a Minisztertanács 
elnökhelyettese, dr. Várko-
nyi Péter, a Tájékoztatási 
Hivatal elnöke, Vdvardi 
Sándor, külkereskedelmi mi-
niszterhelyettes, dr. Szita 
János, a nemzetközi gazda-
sági kapcsolatok bizottságá-
nak titkára, dr. Jánossy La-
jos, az MTA alelnöke és 
dr. Osztrovszki György, az 
OMFB elnökhelyettese. Ott 
volt Carlos J. Pérez, a kubai 
nagykövetség Ideiglenes 
ügyvivője. 

A látogatás idején tartja 
ülését a magyar—kubai gaz-
dasági és műszaki-tudomá-
nyos együttműködési bizott-
ság, amelynek magyar el-
nöke dr. Ajtai Miklós, kubai 
részről dr. Carlos R. Rodri-
guez államminiszter, a Ku-
bai Kommunista Párt tit-
kárságának tagja. 

Dr. Ajtaf Miklós Kubába 
utazása előtt nyilatkozott. 
Egyebek között megállapí-
totta: 

— Küldöttségünk feladata 
kettős. Egyrészt az együtt-
működési bizottságban első-
sorban gazdasági és műszaki 
kérdésekről tárgyalunk. 
Utunk másik célja politikai 
jellegű, a két ország általá-
nos kapcsolataival függ ösz-
sze; látogatásunk hazánk és 
Kuba viszonyának, erősödő 
kapcsolatainak további ja-
vítását szolgálja. 

3ó hír Trabant-

tulajdonosoknak 
Az AFIT, a MERKÚR és 

e MOGÜRT, valamint a 
zwickaui Trabant személy-
gépkocsigyár gazdasági és 
pártvezetői szombaton szo-
cialista szerződést írtak alá 
a MOGÜRT székházában. 

A megállapodás a gazda-
sági, tudományos és műsza-
ki együttműködést, ezen be-
lül elsősorban a hazánkban 
közlekedő Trabant gépkocsik 
alkatrészellátásának javítá-
sát, a garanciális és azon 
túli javítások idejének csök-
kentését szolgálja. 

Tankállomáson 

Leninváros térségében 
w m t rr rw r •• • 

un eromu epul 
Art éri terület feltöltése 

Leninváros térségében szabadba telepítik. A négy 
egymilliódlétszázezer köb- óriás kazánt Csehszlovákiából 
méter földet használnak fel vásárolják és azok t olaj, 
annak az ártéri területnek földgáz és vegyes tüzelésre 
a feltöltésére, ahol az új egyaránt alkalmasak lesz-
kétezer megawattos tiszai n e k - Egy-egy ilyen kazán-

. . . . nal óránként hatszázhetven 
erortiuvet felepitik. A ket t o n m g Ó 2 t á u í t a n a k ^ 
ütemben készülő „áramgyár" A n é g y k a z á n k i s z o l g á l á . 
termeloberendezéseit — ka-.sára egyetlen háromszáz 
zánjait és gépegységeit — a méter magas kéményt épí-
•m^HanMMMMO^MmHBiB tenek. Ez lényegében egy 

henger alakú vasbeton köpeny 
lesz, amelybe négy acélcsö-
vet szerelnek a füst elve-
zetésére. Ezzel a magas ké-
ménnyel a levegő szennye-
ződését kívánják csökken-
teni. Az új olajtüzelésű erő-
mű első kétszáztizenöt me-
gawattos gépegysége a tervek 
szerint 1976 augusztusában 
kezdi meg az áramszolgál-
tatást. 

Cyrus Eaton megkapta a magyar 
békemozgalom kitüntető jelvényét. 
A magyar békemozgalom ítéljük oda. olyan szemé-

kitüntető jelvényét adoma- lyeknek, akik kiemelkedő 
nyozták, s nyújtották át munkát végeznek a békéért, 
szombaton — a Hazafias napjainkban mindenekelőtt 
Népfront Belgrád rakparti a vietnami, az indokínai né-
székházában rendezett ün- pek elleni agresszió felszá-
nepségen — a Lenin-békedí- molásáért, a fegyverkezési 
jas Cyrus Eatonnak, az EL- hajsza megszüntetéséért. Kí-
TE díszdoktorának. vánjuk Cyrus Eatonnak és 

A jeles amerikai közéleti feleségének* hogy még sok 
személyiséget és feleségét az évig munkálkodjanak közös 
ünnepségen az -Országos Bé- ügyünk, minden nép ügye, a 
ketanács nevében Pethö Ti- béke, az emberiség holnapja 
bor alelnök köszöntötte. Dr. érdekében — mondta az 
Sík Endre Lenin-békedíjas, OBT elnöke, 
az Országos Béketanács el- — E kitüntető jelvényt — 
nöke adta át a magas ki- jelentette ki rövid köszöne-
tüntetést Cyrus Eatonnak ^ E _ a , 

— Jelvenvunket — mond- , , , , 
ta dr. Sík Endre — a béke- értékesebb tulajdonaim ko-
piongalom legjobbjainak zött fogom megőrizni. 

Aki régen járt a szegedi 
olajmezőn, könnyen eltéved 
az új utak, tornyok, tartá-
lyok, üzemi épületek renge-
tegében. Különben érdemes 
körülnézni a hajdani fekete-
földeken : ez már óriási ipar-
telep, nem mező. Második 
kísérletnél sikerül rátalál-
nom az ötös számú tankál-
lomásra. Modern, lapos tete-
jű épület, ezüst színűre fes-
tett tartályok és csövek. Az 
állomás területe körül van 
kerítve, bár itt-ott hézagos a 
drót 

A tankál-
lomás ve-

zetője 
Tóth 

György csoportvezető, ezt a 
beosztást valamikor termelő 
mesteri címmel jelezték. Az 
állomáson három műszakban 
dolgoznak, Tóth György csak 
délelőtt jár be munkahelyé-
re, minden váltásnak meg-
van a maga tankállomás-ke-
zelője. A testes férfi nehe-
zen áll szóba újságíróval. 
Előbb a formalitásokat in-
tézzük el: telefon Juratovics 
Aladárnak, a termelőüzem 
vezetőjének. Amikor „min-
dén oké", előveszi a brigád-
naplót, de még figyelmeztet, 
hogy ne csodálkozzam, ha 
válaszai előtt néha-néha el-
számol tízig. Nem tudom 
miért az óvatosság, vagy bi-
zalmatlanság. Később ugyan 
kiderül, hogy saját magát 
tartja hirtelenkedőnek, plá-
ne ha bosszantja is valami. 

Tóth György 1920-ban szü-
letett Nagykörösön. Két fiú-
gyermeke van. Az egyik már 
önálló, befejezte' középisko-
lai tanulmányait és olajtech-
nikusi oklevelet szerzett, s 
jelenleg ő is a szegedi me-
dence dolgofeója. A kisebb 
fiú gimnáziumi tanuló. Nem-
régiben kaptak háromszobás 
összkomfortos lakást az 
Osztrovszky utcai „olajos 
házban". 

— Véglegesen szegedi la-
kos lettem és megszerettem 
ezt a szép várost. Felesé-
gemnek is. fiaimnak is tet-
szik -az itteni élet, mon#ja 
örömmel. 

Azt is elárulja, hogy ápri-
lis 24-én tartja névnapját, s 
ezen a napon történtek vele 
a legkomolyabb dolgok, az 
áprilisi hónapokhoz fűződik 
életének több sorsfordulója 
is. A tavaszt hozó hónapban 
szabadult fel a lakatos szak-
mában, vonult be katonának, 
került hadifogságba és haza. 
A szegedi medencébe már 
tizenhat esztendős olajos 
múlttal érkezett, s mondani 
sem kell: áprilisban. Köny-
nyú kiszámítani, hogy ta-
vaszra jubilál, két évtizede 
dolgozik az olajmezőkön. 

Nagyon 
szépen 

vezetett 
brigád-

VENDÉGEK A 
MUNKAHELYEN 

naplójuk van Tóth Györ-
gyéknek. Valószínű kevés 

S e g í t s é g I f í e t í í ^ B ^ i r B o S c 

A Szegedi Konzervgyár dolgozói önkéntes jelentkezés 
alapján, csaknem teljes műszakot szerveztek a november 
6-i szabad szombaton, s keresetüknfek a felét a vietnami 
nép megsegítésére ajánlották fel. A fizikaitta műszaki és 
az irodai dolgozók közül ezerötszázán vettek részt a mű-
szakban, amelyben mintegy kétmillió forintos termelési 
érteket produkált a gyár kollektívája. 

szocialista brigád dicseked-' 
hei avval, hogy olyan il-
lusztris vendégek írtak nap-
lójukba, mint az övékébe. 
„Sck sikart és jó eredmé-
nyeket kívánok. 1970. ápri-
lis 24. Fock Jenő". Leg-
utóbb, július 16-án magam 
is ott voltam, amikor Nyers 
Rezső jegyezte be a követ-
kező szavakat: „Szívből kö-
szöntöm a Juhász Gyula ne-
vét viselő szocialista brigád 
tagjait és vezetőjét, Tóth 
György elvtársat. Sok sikert 
kívánok további nagyon fon-
tos és Szeged számára külön 
is életfontosságú munkájuk-
hoz, a természet okozta ne-
hézségek leküzdésében. 1971. 
VII. 16. Nyers Rezső." 

A tankállomás vezetője 
1962-ben már brigádtag volt 
mezőkeresztesi munkahelyén. 
Ide „magával hozta" az 
aranykoszorús kitüntetést. 
Mostani brigádja is elnyerte 
többször a szocialista címet. 
Az állomáson három ember 
kitételével mindenki tagja a 
brigádnak. 

— Az a három nemrégiben 
került hozzánk és szóba ke-
rülhet a brigádtagság is, 
amennyiben úgy dolgoznak, 
és úgy viselkednek, hogy 
megérdemlik. 

— Milyen feltételeket ál-
lítanak az új dolgozók elé? 

— Nem nézünk el semmit, 
itt fegyelemsértésről szó 
sem lehet. 

— Mi mindent sorol a fe-
gyelem körébe? 

— Elsőnek a frontos mun-
kavégzést, a lelkiismeretes 
munkát. Nem lehet késni, 
iszákoskodni, hagyagul dol-
gozni, másokkal kötözködni 
és nagyon lényeges a mun-
kahely tisztántartása. Bizo-
nyos várakozási idő után az 
új embereket is felvesszük a 
brigádba. 

. i Tóth 
NEVELŐ György 
ISKOLA régi 

munkás-
ember. Akik vele együtt dol-
goznak, nemrégiben csak a 
föld művelését ismerték, an-
nak is a régebbi, évszáza-
dokkal ezelőtt meghonoso-
dott formáját. Me^ze vol-
tak a kollektivitás szelle-
métől. A tankállomás veze-
tője is elgondolkodik egy 
pillanatra, amikor arról ér-
deklődöm, hogyan illeszked-
nek be a munkás életbe a 
nemrégen még mezőgazda-
ságban dolgozó emberek. 

— Érdekes dolog, s érde-
mes lenne ezzel a kérdéssel 
többet és mélyebben fog-
lalkozni — kezdi meditál-
gatását. — Tudniillik azok, 
akik ide jöttek, nem is a 
jól szervezett falusi termelő-
szövetkezetből kerültek el, 
hanem a napszámosi, kispa-
raszti létből. Idő kell, amíg 
elfogadják a munkásfegyel-
met, amíg tovább is ellát-
nak, mint ez a tankállomás. 
Mélyebbre is, és messzebbre 
is. Különben jobban igénylik 
a velük való törődést, mint a 
reg' munkásnemzedék. El-
várják, hogy _ foglalkozzunk 
személyükkel külön is. Aztán 
nem egyszerű dolog az új 
emberekkel megszerettetni 
az olajos szakmát, de nem 
csak a szépségeit, hanem a 
csúnyább oldalát is. S még 
egyet: egyenrangú embernek 
kell tartani és elismerni 

őket. Hozzánk nagyon sokan 
kerültek falusiak, így az 
olajmedence nem csupán a 
kőolaj és a földgáz lelőhe-
lye, hanem egyúttal nevelő-
iskola is. 

Végül azt is megvallja 
Tóth György, hogy minden 
szónál, magyarázatnál többet 
jelent a vezetők, s a régeb-
bi munkatársak példamuta-
tása. A vezető beosztásban 
levő is éppen olyan ember, 
mint a beosztott — példá-
zódik és a mellette levő 

munkatársát hívja tanúnak: 
„Nem késhetek magam se, 
ha mástól ezt szigorúan meg-
követelem. Igaz-e Harcsa?" 

A Harcsa megszólítás Sze-
merédi Józsefnek szól, aki 
parafinozó a tankállomáson. 
A Harcsa jelzőt aztert kapta, 
mert szenvedélyes halász és 
minden hétfőn elmondja tár-
sainak, hogy mekkora har-
csát fogott a Tiszában. So-
kon kételkednek a harcsák 
számában és nagyságában, 
de hogy jó horgász Szeme-
rédi, azt senki sem vitatja. 

Mutat-
ják a 
tartá-
lyokat 

FENYLÖ 
TARTÁLYOK 

és az állomás csőrendszerét. 
Ide érkezik a medence kilenc 
termelő kútjának kőolaja, itt 
választják szét az olajat a 
gáztól, szeparátorokban. Né-
zem egy ideig, hogyan dol-
goznak, s milyen mesterség 
is ez: „ezermesterség", jut 
eszembe a mindenhez értő 
emberek címzése. Tóth 
György is igazat ad. 

— Sok szakmával szem-
ben ezt nem lehet egyköny-
nyen körülhatárolni. Leg-
alább négy-öt mesterséget 
ismerni illik. Nekem például 
előny, hogy a géplakatos 
szakmát tanultam. A tank-
állomás vezetőjének például 
meg kell tudnia becsülni a 
hegesztő, a szerelő, a laka-
tos és egyéb szakemberek 
kezemunkáját is. Szeretem 
ezt a sokoldalúságot, amel 
egyben komoly önállóságo* 
és szabadságot is biztosít, 

— Veszélyes a munkája? 
— Az. Van olyan kú 

amely 120 atmoszféra nyo-
más alatt áll. Különben 
megemlítem, hogy 17 kutat 
kezelnek az ötös számú 
tankállomás dolgozói. 

Néha a természet támadá-
sa okoz gondot, de előfor-
dulhat, hogy az ember által 
készített anyag. Említik a 
legutóbbi gázkitörést a 277-
es kútnál. Azt mondják, 
anyaghibás volt a béléscső 

— Nem félnek? 
— Mitől? — kérdez visz-

sza Tóth György. — Precí-
zen, pontosan kell dolgozni. 
Az embereimet is arra taní-
tom, hogy mielőtt valamit 
csinálnának, álljanak meg 
egy pillanatra és gondolkoz-
zanak. Ha itt valaki lazít, 
vagy hagyag, abból baj le-
het. De ezt azonnal meg kell 
mondani az illetőnek, hogy 
milyen következmények le-
hettek volna", hogy értse: 
belőle. 

— Küldött mar el embe-
reket a tankállomásról ? 

— Nem. Aki nem ide való. 
elmegy magától. Az embe-
reim sem tűrik meg maguk 
között a fegyelmezetlent. Az 
olyan típusú embernek itt 
nincs levegő. 

Gazdagh István 


