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Befejeződött 
a szegedi földgázprogram 

Fel-
szabadulásunk 

köszöntése 

Púja Frigyes 
beszéde az ENSZ-ben 

New Yorkban tegnap, kedden folytatódott az ENSZ-
közgyűlés ülésszakának általános politika; vitája. A köz-
gyűlésen beszédet mondott Púja Frigyes, a Magyar Nép-
köztársaság külügyminisztere. Felszólalását — amelyben a 
Magyar Népköztársaság kormányának álláspontját ismer-
tette — lapunk 2. oldalán ismertetjük. 

Szeged felszabadulásának 
harmincadik évfordulóját kö-
szöntve egyre több új léte-
sítményt avatnak fel és ad-
nak át rendeltetésének kör-
nyezetünkben. 

Egy hosszú, évek óta tartó 
építési program is véget ért: 
befejeződött Szegeden a vá-
rosi gázról a földgázra átál-
lás. Ennek alkalmából ren-
deztek tegnap, kedden dél-
előtt ünnepséget a Dél-alföl-
di Gázgyártó és Szolgáltató 
Vállalatnál. Részt vett az 
ünnepségen dr. Komócsin 
Mihály, az MSZMP Csong-
rád megyei bizottságának 
első titkára. dr. Perjést 
László, a Csongrád megyei 
tanács elnöke, Papp Gyula, 
a szegedi városi tanács el-
nöke és dr. Varga Dezső, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának titkára is. 

A meghívott vendégeket 
dr. Varga János, a DÉGÁZ 
igazgatója köszöntötte, majd 
Szili Géza, a nehézipari mi-
niszter helyettese mondott 
ünnepi beszédet. Beszéde 
elején megemlékezett a vá-
ros felszabadulásának év-
fordulójáról. az eltelt évti-
zedekben történt fejlődésről, 
amelynek egy mozzanata a 
földgáztüzelésre áttérés be-
fejezése. Visszatekintett a 
szegedi gázgyártás és -szol-
gáltatás történetére, aptely 
110 esztendővel ezelőtt vet-
te kezdetét, hiszen 1864-ben 
alapították meg a Szegedi 
Légszeszgyár Rt-t, amely 
kezdetben kizárólág világí-
tási célokra adott gázt. A 
gyárból kiinduló vezeték 
hossza mindössze 1 kilomé-
ter volt, melyről a belváros 
kis számú elosztóvezetékein 
át, csak néhány hivatali 
épület és egy-két belvárosi 
utca közvilágítása kapott el-
látást. A második világhá-
ború ideje alatt korlátozták 
a gázgyártást. majd 1941. 
december végén leállították 
az üzemet, mivel a kőszenet 
az erőművek tüzelték el, 
hogy legyen villamos áram. 
A helyreállítási munkák elő-
rehaladásával, a bányászat 
termelésének megindulásá-
val újra termelésbe állt a 
szegedi gázgyár is. 

S aztán — nem is olyan 
régen — megjelent a föld-
gáz Szegeden, de az első 
években csak a városi gáz 
dúsítására használták fel. Az 
üllési gázmező feltárásával 
kezdődött el a szegedi föld-
gázprogram megvalósítása 
is. Az akkori viszonyokhoz 
mérten korlátlan mennyisé-
gű földgáz, majd a szegedi 
szénhidrogén-medence feltá-
rása lehetővé tette, hogy 
ugrásszerű fejlődés követ-
kezzen be a szeeedi gázel-
látásban és -felhásználás-
ban. A földgázra áttérés 
gyakorlatilag 1967-ben kez-
dődött el. amikor az újsze-
gedi városrész már azzal tü-
zelhetett. fűthetett. Ezt kö-
vetően a DÉGÁZ 15 100 fo-
gyaszt ót kapcsolt át földgáz-
ra. s több mint 70 kilométer 
vezetéket cseréit ki. illetve 
újiított fel a meglevő háló-
zatból. A beruházási költsé-
gek m^hi lad ták a 170 mil-
lió forintot, s közben 24 ki-
lométer hoscn''=áoií úi veze-
téket is lefektettek annak 
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l l a s a r h e l y e n 
Nagygyűlés, fáklyás felvonulás, tűzijáték 

Tegnap, kedden délután a 
METRIPÓND mérleggyárban 
tartottak ünnepi nagygyű-
lést Hódmezővásárhely fel-
szabadulásának 30. évfordu-
lójára emlékezve. Részt vett 
az ünnepségen Szabó Sán-
dor, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának titkára 
és Kovács Imre, a megyei 
tanács általános elnökhelyet-
tese is. Török Józsefnek, a 
vásárhelyi városi pártbizott-

ság első titkárának üdvözlő 
szavai után Szabó Mihályné. 
a városi párt-végrehajtóbi-
zottság tagja mondott ünne-
pi beszédet a nagygyűlésen 

Este a vásárhelyi fiatalok 
több mint háromezres sere-
ge fáklyás felvonulással kö-
szöntötte a yáros felszabadu-
lásának 30. évfordulóját. Az 
emlékünnepség záróakkord-
jaként tűzijátékot rendeztek 

Somogyi Károlyné felvétele 
Elzárják a városi gázt továbbító vezetéket. Ezzel a mozdulattal nyugalomba küldték 

a 110 éves szegcdi gázgyárat 
az elmúlt tíz esztendővel 
ezelőttinek huszonötszöröse. 

Az ünnepi beszéd után 
Szili Géza kitüntetéseket 
adott; át, a földgázra átállás 
programjában kiemelkedő 
munkát végzett dolgozók-
nak, vezetőknek. A Munka 
Érdemrend ezüst fokozatá-
val tüntették ki Galambosi 
Istvánt, a DÉGÁZ műszaki 
igazgatóhelyettesét. A Ne-
hézipar Kiváló Dolgozója cí-
mű miniszteri kitüntetésben 
részesült: dr. Tóth Emil, az 
építési főosztály vezetője, 
Bölöni Imre. a szolgáltatási 
osztály vezetője. Magda Mi-

hály hegesztőszakmunkás és 
Medgyes András szerelő-
szakmunkás. Tizenheten 
kapták meg a vállalat Ki-
váló Dolgozója kitüntetést és 
hetvenketten részesülték 
dicséretben, pénzjutalomban. 
A szegedi városi pártbizott-
ság és tanács nevében kö-
szöntötte a gázprogramban 
élen járó dolgozókat dr. 
Varga Dezső is, s elismerés-
sel szólt odaadó munkájuk-
ról. Elmondta többek között, 
hogy a szegedi földgázprog-
ram ezzel nem fejeződött 
be, hiszen újabb lakónegye-

dek épülnek és újabb gyá-
rak kérnek gázszolgáltatást. 

Mivel Szegeden a földgáz 
kiszorította • a városi gázt, 
elérkezett az a pillanat, hogy 
leállítsák a 110 évvel ezelőtti 
épített gázgyártó üzemet. 
Senkinek sem jutott eszébe 
a sajnálkozás, a régi adta át 
a helvét az újnak. Bár nosz-
talgiával volt ,teli Perjést 
János nyugdíjas hangja, aki 
hajdanában harminc eszten-
dőt töltött el a gázgyárban 
és annak, mint főmérnöke 
ment nyugdíjba. Az idős, 
ősz hajú férfi sok sikereket 
kívánt utódainak. 

Új üzemrészt avattak 
a szőrmeárugyárban 

Űj üzemrészt adtak át szerint végezzék, ugyanak- öltözőt és fürdőt adott a dol-
kedden a Pannónia Szőrme- kor fájó hiányt pótol: min- gozóknak, s szépen berende-
kikészítő és Szőrmekonfekció den követelményt kielégítő zett KISZ-klubot. ^ ^ ^ 

zárt rendszerben, a legmo-
dernebb technológiai sorrend Részlet a szőrmeárugyár új üzemcsarnokáról 

Tüzelő, ruházat, 
zöldség, gyümölcs 

Nagy készleteket táróinak 
a lakosság téli eiiátására 

Három tárca — a Nehéz-
ipari, a Könnyűipari és a 
Mezőgazdasági és Élelme-
zésügyi minisztérium — leg-
frissebb tájékoztatása sze-
rint jól felkészültek az ipari 
vállalatok a lakosság őszi— 
téli ellátására. Nyolc szén-
bányavállalat az idén 3,4 
millió tonna szenet, csak-
nem egymillió tonna briket-
tet és más szénfélét szállít a 
TÜZÉP-telepekre. A mély-
művelésű bányák dolgozói 
vállalták a versenyben, hogy 
terven felül 200 ezer tonna 
szenet küldenek felszínre. A 
lakosság ellátásában fontos 
partner a vasút: a bányá-
szok javítják együttműkö-
désüket a vasúttal, s vál-
lalták a szabad szombati és 
vasárnapi vagonrakodást. 
Elegendő nyersanyagot kap-
nak majd a kőolajfino-
mítók is. A Barátság-veze-
téken érkező szovjet kőolaj 
és a hazai kőolajbányászat 
termelése a korábbinál na-
gyobb kapacitású. Tüzelő-
olajból a tavalyinál több 
jut a háztartásoknak. Az 
importált mennyiséggel 
együtt a kőolaj-finomító 
ipar és az AFOR jelenlegi 
gázolaj- és tüzelőolaj-kész-
lete mintegy 280 ezer ton-
na — csaknem kétszerese a 
néhány évvel ezelőttinek. 
A benzin- és motorolaj-
ellátásban sem várható 
fennakadás. A városi gáz-
szolgáltató berendezések 
többségében már befejez-
ték a karbantartási mun-
kákat. A palackos propán-
butángáz-ellátás mostaná-
ban akadozott, de a töltő-
üzem már folyamatosan 
dolgozik és napi termelése 
eléri a 800 tonnát. 

A ruházati ellátás kielé-
gítő lesz a hűvösebb hóna-
nokban. A tervezettnél bősé-
gesebb a kínálat kötött-hur-
kolt kelmékből: a tavalyiná' 
68 százalékkal több készült 
Minden igényt ki tudnak 
elégíteni férfi felsőkonfek-
cióból. örvendetes: a bé-
bikötöttáruk választékát a 

békéscsabai gyár számotte-
vően bővítette, az eredeti-
leg vállalt mennyiségnél 
félmillió darabbal többet 
készített. Kielégítő női ha-
risnyákból és harisnya-
nadrágokból a kínálat. A 
második félévben 11—12 
millió pár felnőtt- és gyer-
meklábbeli készül, a mo-
dellek egyharmada megújul. 

Zöldségből, gyümölcsbői 
az utóbbi héten a felhoza-
tal jó volt, az árak több-
sége a múlt évi alatt ma-
radt. A tavalyihoz képest 
12 százalékkal több most 
a télire tárolt zöldség, gyü-
mölcs és burgonya. Szin-
tén magas színvonalúnak 
ígérkezik a tej- és tejter-
mékkínálat, 100 millió li-
terrel több tejet adnak a 
gazdaságok az iparnak, 
mint tavaly. Általában za-
vartalan és kiegyensúlyozott 
húsellátás várható, egy kiló-
val több jut egy főre, és így 
már az iden teljesülnek a 
negyedik ötéves terv utolsó 
éveinek előirányzatai. (MTI) 

Gyár exportja 
A hazai gyárak útnak in-

dították Lengyelországba az 
utolsó vagonnyi berendezése-
ket, s ezzel az előírt határ-
időre befejezték a legújabb 
Haldex-üzem exportálását. A 
magyar—lengyel közös tőke-
befektetéssel Katowicében 
készülő új könnyűbeton-
adaléküzem szállítását ta-
valy kezdték meg a magyar 
gyárak, s mintegy 500 va-
gonnyi berendezést küldtek 
Felső-Sziléziába. Megterem-
tették a feltételét annak, 
hogy december végén meg-
kezdhessék a termelési pró-
bákat az új lengyelországi 
üzemben. 


