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A Szeged l-esnél 
Február végére érik el a 3100 méteres mélységet 

a móravárosi kutatófúrásnál 
Ha olajról és gázról van 

szó, gyorsan születik nagy 
remény, nagy várakozás és 
nagy ijedelem. Így történt ez 
a szeged-móravárosi kutató-
fúrás esetében is. Csak nem-
rég, karácsonykor adtunk 
először részletesebb tájékoz-
tatást a Szeged 1-fes kutató-
fúrásról, elsősorban város-
építési szempontból, és csu-
pán logikai megközelítésen 
alapult az első részletesebb 
híradás: mindeddig csak fel-
tételezéseknek van némi jo-
gosultságuk, biztosat egyelő-
re senki sem mondhat. 

A kutatófúrást irányító 
szakemberek is mindössze a 
kutatás indítékáról és céljá-
ról beszélhetnek. Hogy miért 
éppen oda „ültették" ezt a 
fúrótornyot; mikor lehet iga-
zán biztosat tudni; milyen 
lehetséges további célokat 
kínál a Szeged közigazgatási 
határán belül kijelölt fúrá-
si pont? 

A Nagyalföldi Kutató és 
Feltáró Üzem vezetőjével, 
Hingl Józseffel és főgeoló-
gusával, Somfai Attilával 
látogatott el munkatársunk a 
Szeged l -es fúrási pontra. 
Hatalmas üzem áll itt, rop-
pant Diesel-motorok dübö-
rögnek megállás nélküL 
Maximális biztonságra ren-
dezkedtek be a fúrótorony-
nál; a legerősebb és legga-
rantáltabb kitörésgátló szer-
kezeteket szerelték fel. A 
fúrófe j már jó 2500 méterre 
a felszín alatt dolgozik, a 
napi előrehaladás 20—25—30 
méter. Mivel 3100 méterig, 
az alaphegységig kell lefúr-
ni, körülbelül február végé-
re érnek célt az olajbányá-
szok. 

Hogy kerültek ide? Miért 
jöttek belül a körtöltésen? 
— ez a kérdés hangzik el 
leggyakrabban, így mi is ez-
zel kezdtük. 

— Kutatófúrásról van szó 
— mondják hangsúlyosan a 
szakemberek. — A műsze-
res mérések és a geológiai 
feltételezések ellenőrzéséről. 
Tulajdonképpen a Kiskundo-
rozsmán még 1964—65-ben 
elkezdett kutatás folytatása 
ez a fúrás. A kezdeti ered-
ménytelenség miatt akkor 
nem fordítottak nagyobb 
gondot ennek a területnek a 
további vallatására, azért 
sem, mert az algyői mező 
biztató eredményei minden 
eszköz és energia ottani össz-
pontosítását követelték. A 
kiskundorozsmai 2-es fúrás 
viszont ú j r a felcsigázta a 
kutatókat, mert itt szénhid-
rogén nyomokat találtak. A 
4-es dorozsmai kút pedig oly 
módon igazolta a feltétele-
zést, hogy 3000 méter mély-
ségből ipari értékű, kiter-
melésre érdemes olajréteg-
gel bizonyít. Egy kút azon-
ban nem árulkodik a tény-
leges készletről, így tovább 
kellett „tapogatni" a föld 
a l a t t 

A Szeged l - e s fúrás mint-
egy négy kilométerre van 
ettől, s az a célja, hogy meg-
állapítsák ma jd : az az olaj-
telep, amelyet a dorozsmai 
4-es fúrással leltek, kiter-
jed-e eddig vagy sem. A vá-
laszt csak a fúrás teljes be-
fejezése és a kút adatainak 
elemzése hozza meg. Azt pe-
dig, hogy esetleg még to-
vább terjed-e a szénhidro-
gént tartalmazó réteg, ismét 
újabb kutatófúrás mondhat-
ja meg. 

A kutatók a szakmai fel-
tételezéseket diszkréten ke-
zelik, hiszen ebben a szak-
mában csak a rétegek meg-
ismerése ad bizonyosságot. 
Mégis megkockáztattuk a 
következő kérdést: ha to-

Sajtújdonságok 

vábbi kutatásra ösztönözne a 
város irányába a Szeged 1-
es kút? 

— Akkor a kutatást ter-
mészetesen folytatni kell, de 
oly módon, hogy az semmi-
képpen ne zavarja a város 
belső életét. Ez a fúrás is 
olyan biztonsági berendezé-
sekkel folyik, bogy különö-
sebb műszaki és technológiai 
probléma nélkül é r jük el a 
3100 métert. Arról még ko-
rai beszélni, hogy lesz-e 
újabb „földvallatás" Szeged 
belterületén. Ám ha ez a 
kút produktív lenne, a sze-
gedi mezőn bevált ferdefúrá-
si technológiával olyan terü-
letek feltárására is van mód, 
amelyek a felszíni fúrási 
ponttól több száz méterre 
vagy akár 1—2 kilométer tá-
volságra vannak. Hétszáz 
méteres eltérésre már volt 
példa, a nagyobb mélységű 
fúrás miatt azonban kilomé-
terekről is beszélhetünk. 

— A kutatás további me-
netrendjéről biztos informá-
ciókat április végére ígérhe-
tünk. 

Egy ilyen kutatófúrás sú-
lyos milliókba kerül. A tudo-
mányos információkban té-
rül meg a meddő kutak költ-
sége, de ha itt nem lenne 
olaj, milyen hasznát lehetne 
venni a kútnak?? 

— Ha olajat vagy gázt nem 
találunk, akkor városi hasz-
nosításra adjuk át a kutat az 
összes adataival együtt. Eb-
ben az esetben Szeged tet-
szés szerint hasznosíthatja, 
akár ivóvíz szolgáltatásra, 
akár termálvíz kitermelésére. 
Hogy milyen módon lesz na-
gyobb javára a városnak, azt 
gazdasági és műszaki meg-
fontolások dönthetik el. 

A szegedi kutatófúrással 
kapcsolatos szakértői, város-
építészeti és laikus kérdések 
jogosultak, hiszen ott dübö-
rögnek a berendezés motor-
jai a „kertek alatt". Amint 
a szakértői véleményekből 
azonban kiderül: itt a türel-
metlenség nem segít, a ta-
lálgatás nem célszerű — 
meg kell várni a biztos, egy-
értelműen eligazító válaszo-
kat. Ezeket pedig a tavasz 
hozza meg. 

Sz. S. I. 

Magyal 
küldöttség 

utazott Kairóba 
Kiss Károlynak, a Magyar 

Szolidaritási Bizottság és a 
SZOT alelnökének vezetésével 
elutazott Kairóba az Afro-
ázsiai Népek Szolidaritási 
Szervezete 5. konferenciájára 
a Magyar Szolidaritási Bi-
zottság négytagú küldöttsé-
ge. A delegációt a repülőté-
ren Rostás István, a Magyar 
Vöröskereszt főtitkára, Se-
bestyén Nándorné, az Orszá-
gos Béketanács titkára, a 
szolidaritási bizottság alel-
nökei, az MSZMP KB és a 
Külügyminisztérium képvi-
selői búcsúztatták. (MTI) 

A KGST kül-
kereskedelmi állandó 
bizottságának ülése 

Dr. Bíró József külkeres-
kedelmi miniszter vezetésé-
vel hazaérkezett a magyar 
delegáció, amely Moszkvá-
ban a KGST külkereskedel-
mi állandó bizottságának 31. 
ülésén vett részt. 

A január 4 és 7. közötti 
ülésen megvitatták és elfo-
gadták a komplex integrá-
ciós programból a bizottság-
ra 1972—73-ban háruló fel-

adatokat. Az együttműködés 
további elmélyítését és tö-
kéletesítését szolgáló intéz-
kedéseket. A bizottság tár-
gyalt az 1971—75. eVekre 
megkötött árucsereforgalmi 
megállapodások teljesítését 
szolgáló intézkedésekről és 
foglalkozott egyéb, a bizott-
ság feladatkörébe tartozó 
kérdésekkel. 

Koksz és kőszén importja 
a Szovjetunióiéi 

Szenes Endre, a Lignimpex szerződéseket írt alá. Ennek 
vezérigazgatója és B. Z. Nyi- alapján a szovjet egyesülés 
kolajenko, a szovjet Szojuz- 1972-ben 620 000 tonna kok-promexport külkereskedelmi 
egyesülés elnöke a Lignim- szot és 300 000 tonna kosze-
pex székházában magánjogi net szállít Magyarországra. 

Kétszer annyi hely, mint jelentkező 
Hatvanöt szakma között válogathatnak 

a fiatalok 
Nagy kérdéssel találják 

magukat szemben ez idő tá j t 
a most végző általános és 
középiskolás fiatalok: el kell 
dönteniük, milyen hivatást, 
pályát választanak. Szeren-
csére nincsenek egyedül 
gondjukban, mind hatásosab-
ban segítenek az elbocsátó 
iskolák, a MüM. tanintéze-
tei, valamint a pályaválasz-
tási tanácsadók. Szerkesztő-
ségünkben László Nándor, a 
MüM. Ipari Szakmunkásta-
nuló Iskolák Csongrád me-
gyei igazgatója számolt be 
az idén kínálkozó tovább-
képzési, tanulási lehetőségek-
ről. 

Az idei tanév végén 
Csongrád megyében mintegy 
6 ezer fiatal hagyja el az él-
talános iskolákat, közülük 
kerülnek ki az ú j középis-
kolások és ipari tanulók. Ezt 
a számot már csak azért is 
érdemes megemlíteni, mert a 
fölmérésekből kiderül, hogy 
ha mindannyian szakmun-
kástanulónak jelentkeznének 

— akkor is kevesen lenné-
nek az igényekhez képest. 
Annál inkább, hiszen a 
Csongrád megyei vállalatok 
mintegy 6 ezer 500 i f j ú szak-
makezdőt várvak, de mind-
össze 3 ezer szakmunkásta-
nulóra számíthatnak. A föl-
mérések szerint ebből Sze-
geden 1500—1600-ra, tehát 
ismét az a helyzet, mint egy 
esztendővel ezelőtt; kétszer 
annyi hely van a szakmun-
kástanuló intézetben, mint 
amennyi a jelentkező. 

Pedig a szakmák választé-
ka mind szélesebb: országo-
san 186-ból, Csongrád me-
gyében 80-ból, Szegeden pe-
dig 65-ből válogathatnak a 
pályakezdők. Ez azt is jelen-
ti, hogy minden fontos szak-
mában lényegében tovább 
tanulhatnak a szegedi fia-
talok. Még pontosabban: a 
vas-, gép-, villamos, fa-, 
textil- és vegyiparban 44, az 
építőiparban 7, az élelmi-
szeriparban 8, a mezőgazda-
ságban 5, a kereskedelem-

! 

Elkészültek a téeszek 
fejlesztési tervei 

A répcelaki sajtgyárban naponta W ezer liter tejet 
dolgoznak fel. Terméklistájukon több újdonság is szerepel. 
Itt gyártják egyebek között a Royal ízesített sajtcsaládot, 
amely rövid idő alatt igen népszerűvé vált a hazai fo-
gyasztók körében. A választék állandóan bővül. Jelenleg 
23-féle í7=sített sajtot állítanak elő, korszerű, nagyüzemi 
módon. gyár dolgozóinak újítása alapján korszerűsí-
tették az ementáli sajt gyártását is. A 70 kilós sajtkolosz-
szusokat Répcelakon szögletes formákba öntik, így köny-
r.yebb a szállítás, a tárolás, s a csomagolási veszteség is 
kisebb, mint a hagyományos „malomkő" formánál. Az or-
szág legnagyobb sajtgyárának termékei igen népszerűek 
külföldön is. Képünkön: szeletelik a sajtömböket. 

A közös gazdaságok elké-
szítették középtávú fejlesz-
tési tervüket. Reálisan, meg-
alapozottan vették számba az 
adottságokat, és léhetősége-
ket. Igaz, a közgazdasági sza-
bályozók változhatnak az el-
következendő években, de a 
negyedik ötéves terv idősza-
kára a jelenlegi szabályozó-
kat állandónként tervezték 
meg. 

A szegedi és Szeged kör-
nyéki gazdaközösségekben a 
vetésszerkezetekben is jelen-
tős változás lesz. 1975 végére 
csökken az ipari növények 
területe. Ezt a jövedelmezőt-
lenséggel és a kultúrák ma-
gas gépigényével lehet ma-
gyarázni. Ugyanakkor nő a 
takarmányterületek aránya. 
Ezt az is indokolja, hogy a 
szövetkezetekben az állatál-
lomány gyarapodik. Egyre 
több műtrágyát használnak 
majd fel a termelőszövetke-

zetek, az 1970-es évhez vi-
szonyítva 37 százalékkal nö-
vekszik a műtrágyázott te-
rület. Ugyanakkor az öntö-
zött terület aránya örvende-
tesen változik. Ha a terveket 
1975-re megvalósítják a gaz-
daközösségek, akkor az 1970-
hez viszonyított öntözött te-
rület 605,8 százalékkal nö-
vekszik. 

Mindenütt számolnak az 
állatállomány fejlődésével. 
Több helyen viszont nem ve-
szik figyelembe a férőhely-
ellátottságot, amivel problé-
mák vannak. Némely gazda-
közösségben túltervezték a 
beruházásokat. Ugyanis hiá-
ba szeretnének építkezni, ha 
a pénzügyi alapok nem szi-
lárdak, és évről évre nem 
töltődnek fel ismét. 

A szociális és kommunális 
létesítmények hiánya már 
most is nagy gond a szövet-
kezetekben. A fiatalok in-
kább ipari üzemekben he-

lyezkednek el, még ha vál-
lalják naponta a bejárást is 
Szegedre. Az erőteljes mun-
kaerő-csökkenést a gépesítés-
sel kívánják ellensúlyozni, és 
nagy összegeket költenek az 
elkövetkezendő három évben 
erőgépek, betakarítógépek, 
szállítójárművek vásárlására. 

Igen elgondolkoztató és ör-
vendetes, hogy a termelőszö-
vetkezetek bruttó termelési 
értéküket 1975-re 73,1 száza-
lékkal emelik. Különösen — 
a tervek alapján — az idei 
esztendőben számítanak ki-
ugró eredményre, ugyanis 
137 millió forinttal emelik 
a szövetkezeti nyereséget. 
Kedvező a fogyasztás-felhal-
mozás arányeltolódása, a fej-
lesztési alap javára. A része-
sedési alap is dinamikus nö-
vekedést mutat, s ennek 
alapján az egy dolgozóra jutó 
évi részesedés 22,5 százalék-
kal növekszik. 

ben 12, a vendéglátóiparban 
4 szakmában indulhatnak út-
nak. Az úgynevezett „A" ta-
gozaton — nyolc általános is-
kolai végzettség után — há-
rom év a tanulmányi idő, s 
ennek sikeres befejezésekor 

szakmunkás-bizonyítványt 
kapnak. A B tagozaton emelt 
szintű képzés történik, há-
rom év tanulmányi idő után 
és további kétéves esti is-
kola elvégzése nyomán kü-
lönbözeti vizsga nélkül már 
érettségizhet az if jú szak-
munkás. A C tagozaton a 
középiskolai végzettségű fia-
talok tanulhatnak, nekik két 
évre van szükségük a szak-
ma elsajátításához. Érdemes 
megjegyezni, hogy az idén 
sem változott a kép, legtöb-
ben az úgynevezett népsze-
rű pályák, a tévéműszeré-
szet, a szobafestő mester-
ség, a fodrászat, a kozmeti-
kusság iránt érdeklődnek; 
míg öntőnek, ácsnak, gumi-
gyártó szakmunkásnak nem-
igen jelentkeznek a nyolc 
általános iskolát végzett f ia-
talok. Pedig a vállalatok ma 
már nemcsak korszerűbb, 
szebb műhelyekkel vár ják 
őket, hanem esetenként 250 
forintos társadalmi ösztön-
díjat is juttatnak havonta. 
Sőt, egyre több a kollégiu-
mi férőhely, jobban gondos-
kodnak a tanulók szociális 
igényeiről, mint például a 
Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalatnál, vagy a textilmű-
vekben. 

László Nándor egy feltét-
lenül figyelemre méltó lehe-
tőségről is beszámolt: a 
szakmunkástanuló intézetek 
fokozottan kívánják elősegí-
teni a húsz éven felüliek to-
vábbképzését, szakmásodá-
sát. Amennyiben 20—25 ta-
gú csoportok jelentkeznek, 
számukra kívánság szerinti 
tanfolyamot, illetve osztályt 
indítanak az intézetben, ön-
költséges alapon. 

A Csongrád megyei, szege-
di fiatalok február 1 és má-
jus 31 között adhat ják be 
jelentkezésüket a MüM.-inté-
zeteknél, illetve abban az 
iskolában, ahol tanulmányai-
kat végzik. Választásukat 
kívánja segíteni a január 13-
án, a Bartók Béla Művelő-
dési Otthonban megnyíló ki-
állítás is. 

M . L 


