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Helytállás az olajmezőn 
Ax üzemi pártbizottság a második félidő sikeréért 

Félidejénél tart a 6,4 mil-
liárd forintos szegedi olaj-
program végrehajtása. így 
beszélnek róla azok a fele-
lős szakemberek, akiknek 
naponta ra j ta van a szemük; 
a munkások, akik példás 
szorgalommal állnak helyt, 
ha esik, ha fú j ; ezt hangsú-
lyozza az olajipari pártbi-
zottság titkára; így értékelte 
tegnapi ülésén a városi párt-
végrehajtóbizottság is. Ha 
azonban azt vesszük figye-
lembe, hogy a teljes beru-
házásnak 1976-ban pontot 
kell tenni a végére, bizony 
tovább kell gyürközni a 
munkának. 

Nagyon nehéz dolog ter-
vezni, építkezni, és közben 
egyre több olajat, földgázt 
adni az országnak. S a gaz-
dasági vezetőség, az üzemi 
pártbizottság éppen ezért 
érdemel elismerést, mert a 
„rengeteg zűr" közepette is 
képes volt állni a sarat, és 
— kisebb eltolódásokkal — 
a határidőket is megtartani. 
Sőt a fokozott kutatás azt 
eredményezte, hogy bár az 
olajkészletben jelentős vál-
tozás nincs, idén lehetővé 
válik a földgáztermelés és 
-értékesítés megkétszerezése. 
Az évi 2 milliárd köbméte-
res teljesítményt 1974-ben 
érik ugyan el, de már ebben 
az esztendőben 900 ezer köb-
méter gázt hoznak felszínre. 

Több mint két évvel ez-
előtt. 1969 őszén tárgyalta a 
kőolajipari beruházások 
helyzetét a Szeged városi 
párt-végrehajtóbizottság. Az 
akkori megállapítás, misze-
rint egyes beruházások le-
bonyolítása azért komplikált, 
mert a hatósági engedélyek 
beszerzése hosszadalmas, lé-

nyegében ma is időszerű. 
Ugyanakkor — a határozat-
nak megfelelően — rendez-
ték a mezőgazdasági károk 
miatt keletkezett vitás anya-
gi kérdéseket a termelőszö-
vetkezetekkel; rendszeresen 
tájékoztatják a KlSZ-véd-
nökség operatív bizottságát 
a beruházások állásáról; tá-
jékoztatják és mozgósítják 
az illetékes pártalapszerve-
zeteket; egyszerűsítették a 
lakásépítés lebonyolítását 
azáltal, hogy megbízták ez-
zel a Szegedi Beruházási 
Vállalatot. Időközben föl-
épült a tmk-műhely, a szer-
vizgarázs, a központi raktár, 
az orvosi rendelő, a telefon-
központ stb. Elkészült a sze-
ged—százhalombattai kőolaj-
vezeték, a szeged—budapesti 
földgázvezeték. Most bővítik 
az algyői vasútállomást, erő-
sítik a tiszai védővonalat. 
További nehézségeket főként 
az okozza, hogy a magyar 
gépipar nem képes kielégí-
teni e hatalmas beruházás 
gépi szükségleteit A gépek, 
berendezések egy részét kül-
földről kell behozni, mivel 
azonban ezek a szabványok 
nem egyeznek a hazaiakkal, 
az üzembehelvezések körül 
igen sok a Vita. 

Tavaly az olajipari pártbi-
zottság politikai intézkedési 
terv alapján dolgozott. Leg-
főbb feladatának azt tekin-
tette, hogy minden gazdasági 
egység teljesítse termelési 
tervét Ennek érdekében 
nemcsak a párttagság segít-
ségét kérték, hanem meg-
szervezték az üzemek közötti 
jobb együttműködést. Segí-
tettek a beruházók és kivi-
telezők munkájának össze-
hangolásában. Kapcsolatot 

teremtettek az olaj mezőn 
működő más vállalatok párt-
szerveivel. Elérték, hogy ja-
vult a kutatás és a termelés 
összhangja. Több erőt tud-
nak fordítani a belső erőfor-
rások föltárására. Az épít-
kezések során előfordult em-
beri problémákat többnyire 
megnyugtatóan oldották meg. 
Amikor az üzemi pártbizott-
ság vezetősége, az építők, 
illetve a termelők munká-
ját tárgyalta, azon mindig 
részt vettek és beszámoltak 
az illetékes gazdasági veze-
tők i& 

Erre az évre bővítette 
feladatkörét az olajipari 
pártbizottság. Megoldásra 
vár azoknak a körülmények-
nek a föltárása, amelyek még 
mindig nehezítik a beruhá-
zást. Ilyen például a rossz 
előkészítés, a gyakori pár-
huzamos, tehát felesleges ta-
nácskozás. Nagyobb figyel-
met kíván fordítani arra, 
hogy elsősorban a termelési 
célokat szolgáló kutak, be-
rendezések készüljenek el 
határidőre. Tudják, javítani 
keli az építkezések műszaki 
ellenőrzését és fontos az is, 
hogy megfelelően egyeztetett 
éves tervek idejében állja-
nak az építők rendelkezésé-
re. Különös gondot szüksé-
ges arra fordítani, hogy a 
kommunisták szorgalmazzák 
a tökéletesebb üzem- és 
munkaszervezést, akár úgy 
is, hogy ilyen föladattal meg-
bízott csoportot hoznak létre 

Kezdődik a második fél-
idő. Az eddigi tapasztala-
tok alapján remélni lehet, 
hogy a befejezés is sikeres 
lesz. 

Koszorűzási ünnepségek 
a szov;el hadsereg születésnapján 

Loscnczi Pál 
látogatása 

Losonczi Pál, az Elnöki 
Tanács elnöke tegnap reg-
gel Komárom megyébe láto-
gatott. A vendéget Tatabá-
nyán, a Megyei Pártbizott-
ság székházában Havasi Fe-
renc, a Megyei Pártbizott-
ság első titkára és Kroszner 
László, a Megyei Tanács el-
nöke üdvözölte. Tájékoztat-
ták őt a megye politikai, 
gazdasági és társadalmi éle-
tének aktuális kérdéseiről, 
majd Losonczi Pál a komá-
romi Kőolajipari Vállalat-
hoz látogatott, ahol megte-
kintete az újonnan épített 
kőolajfeldolgozó üzemeket. 

Délután az Elnöki Tanács 
elnöke vendéglátói társasá-
gában a Etobi Istvánról el-
nevezett komáromi gyer-
mekváros lakóit kereste fel. 
(MTI) 

A szovjet hadsereg és ha-
diflotta fennállásának 54. 
évfordulója alkalmából szer-
dán délelőtt koszorúzási ün-
nepség volt, a hazánk fel-
szabadításáért vívott harcok-
ban elesett szovjet hősök 
gellérthegyi emlékművénél. 

Az évforduló alkalmából 
tegnap délelőtt Szegeden a 
fegyveres testületek, a KISZ 
és a Hazafias Népfront szer-
vezésében három szovjet hő-
si emlékműnél tartottak ko-
szorúzási ünnepséget: a Du-
gonics-temetőben és a Szé-
chenyi téren levő két em-
lékműnél. 

Mindhárom emlékműnél 
elhelyezték a megemlékezés, 
a tisztelet és a hála koszo-
rúit az ideiglenesen hazánk-
ban állomásozó szovjet ala-
kulatok, valamint a magyar 
fegyveres testületek képvise-
lői. A Dugonics-temetőben 
levő hősi emlékműnél koszo-
rút helveztek el a népfront 
és a KISZ járási bizottságá-

nak, valamint a Tanárképző 
Főiskola MSZBT-tagcsoport-
jának képviselői. 

A Széchenyi tér déli olda-
lán álló emlékműnél a Ha-
zafias Népfront és a KISZ 
Csongrád megyei bizottságá-
nak, valamint a szalámigyár 
MSZBT tagcsoportjának 
képviselői helyezték el ko-
szorút. Az északi oldalon 
levő szovjet hősi emlékmű-
vet megkoszorúzták a nép-
front és a KISZ városi bi-
zottságának és a kábelgyár 
MSZBT tagcsoportjának 
képviselői. 

A Dugonics-temetőben ka-
tonai egység, a Széchenyi 
téren katonai és munkásőr 
alakulat tisztelgett az em-
lékművek előtt, a koszorúk 
elhelyezésekor. Mindhárom 
emlékműnél a magyar és a 
szovjet himnusz hangjaival 
— melyet a munkásőr-zene-
kar játszott — kezdődött az 
ünnepség és az Internacio-
náléval ért véget. 

Benke Valéria Szegeden 
Aktívaértekezlet időszerű ideológiai és társadalompolitikai kérdésekrűl 
Tegnap, szerda délután hi-

vatalos látogatásra Csongrád 
megyébe érkezett Benke Va-
léria elvtársnő, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Társadalmi Szemle fő-
szerkesztője. Szegeden, a 
megyei pártbizottság szék-
házában Győri Imre elvtárs, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának tagja, a megyei 
pártbizottság első titkára rö-
vid tájékoztatót tartott idő-
szerű megyepolitikai kérdé-
sekről. 

Ezt követően az újszegedi 
pártiskola nagytermében me-
gyei aktívaértekezletre ke-
rült sor. Az elnökségben 
foglaltak helyet Benke Va-
léria, Győri Imre, dr. Komó-
csin Mihály, a Csongrád 
megyei Tanács elnöke, dr. 
Ágoston József és Szabó 
Sándor, a megyei pártbizott-
ság titkárai és Sípos Géza, 
a Szeged városi pártbizott-
ság első titkára. 

Győri Imre üdvözlő szavai 
után Benke Valéria tartott 
rendkívül érdekes előadást 
időszerű ideológiai és társa-
dalompolitikai kérdésekről. 

Az esti órákban vendé-
günk a nagy szegedi lakás-

B e n k e Va lé r i a e l ő a d á s á t t a r t j a az ú j s z e s e d l p á r t i s k o l a n a g y -
t e r m é b e n . (Zelmai i F e r e n c (e lvé te le ) 

építés központját, Tarjánt építés programjáról, és az 
kereste fel, ahol Sípos Géza, építés gondjairól, 
valamint dr. Biczó György, Benke Valéria csütörtökön 
Szeged város tanácselnöke Hódmezővásárhelyre és 
tájékoztatta a tarjáni lakás- Szentesre látogat. 

Holdkőzettel a fedélzetén 

Visszaindul! a Föld felé a Lnna-20 
Csaknem 28 órás „holdműszakjának" be-

fejeztével a Luna—20 szovjet automatikus 
űrállomás szerdán hajnalban, moszkvai 
idő szerint 1 óra 58 perckor ismét fel-
emelkedett az égitest felszínéről, s meg-
kezdte mintegy két és fél napig tartó út-
ját vissza, a Föld felé. 

Mint ismeretes, a Luna—20 hétfőn este 
tíz órakor hajtott végre sima leszállást a 
Hold egyik legnehezebben hozzáférhető 
térségében, nevezetesen a „Bőség tengere" 
és a „Válságok tengere" közötti „hegyvi-
déken", amely mintegy ezer méterrel 
emelkedik a holdtengerek szintje fölé. 

A leereszkedés után a földi koordiná-
ciós számítóközpont elvégezte a fedélzeti 
rendszerek ellenőrzését, s meghatározta 
az űrállomásnak a holdfelszínen elfoglalt 
pontos helyzetét. Közben telefotometrikus 
készülék segítségével készült felvételek ér-
keztek a Földre, s ezek alapján választot-
ták meg a talajminták gyűjtésének he-
lyét Ezután kezdődött meg földi utasí-

tásra a kőzetminták mechanikus felvé-
tele. , 

Egy speciális talajmintagyűjtő készülék 
először furatot készített, majd a furatbői 
felvette és elraktározta a holdkőzetet E 
műveletek közül a kiválasztott kőzet fo-
kozott ellenállása miatt a fúrás volt a leg-
bonyolultabb, ezért ezt a műveletet most 
több szakaszban hajtották végre. A sike-
res próbavétel után a szerkezet manipulá-
torai a talajmintákat elhelyezték a Földre 
induló űrrakéta tartályában. 

Az űrrakéta szerdán hajnalban startolt 
az űrállomás fedélzetén elhelyezett idő-
programozó készülék utasítására. Maga a 
négylábú tartószerkezet, amelyre az űr-
állomás leereszkedett, a Holdon maradt 
Az űrrakéta, pontosabban a földközeiben 
róla leválasztandó visszatérő egység feb-
ruár 25-én, pénteken ér a Föld sűrű lég-
rétegeibe, majd előbb aerodinamikus fé-
kezés, később ejtőernyők rendszerének se-
gítségével sima leszállást hajt végre. 

Van olaj Szeged alatt 
Mint lapunkban tavaly 

október közepén, majd a 
karácsonyi számunkban is 
beszámoltunk róla. a Nagy-
alföldi Kutató és Feltáró 
Üzem szakemberei az előze-
tes mérések alapján arra a 
következtetésre j irtottak, 
hogy Szeged alatt szénhidro-
gén mező fekszik. Hírt ad-
tunk a kutatások megkezdé-
séről „a Szeged F'-es számú 
fúrópont kitűzéséről is. Bár 
a jelek biztatóak voltak — 
csak tegnap dőlt el kétséget 
kizáróan: van olaj és gáz 
Szeged területe alatt! 

Hingl József, az NKFÜ 
szegedi üzemének vezetője, 
elmondta, hogy 2617 méter 
mélységről a Szeged l-es 
számú kút tegnap, szerdán 
délelőtt fél 11-kor megkezd-
te az olaj- és gáztermelést 
A gáz mintegy 140 atmosz-
féra nyomással tört fel, az 
olajbányászok az előre elké-
szített csővezeték végén 
meggyújtották a fák lyá t 
Haladéktalanul hozzáláttak 
a feltört gáz és olaj vizsgá-
latához, a kapacitás-mérés-
hez. Mint megtudtuk, a 

Szeged l-es számú kutat elő-
reláthatólag 3 ezer méter 
mélységig fúr ják. 

Somogyi Károlyné felvétele 

Ég a fáklyái Az olaj és gáz Szegeden nagy mélységből 
tör a felszínre 


