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A 750 kilovoltos távvezetéken 

Megindult az üzemszerű 
villamosenergia-szállítás 

Befejeződtek az üzemi próbák és az úgyne-
vezett párhuzamos járási kísérletek a Szov-
jetunió egyesített villamosenergia-rend-
szere, valamint Bulgária, Csehszlovákia, 
Lengyelország. Magyarország, az NDK és 
Románia együttműködő villamosenergia-
rendszerei között, a vinnyica—albertirsai 
750 kilovoltos távvezeték segítségével. A 
sikeres próbák eredményeként hétfőn, 4 
óra 50 perckor a 750 kilovoltos távvezeté-
ken megindult az üzemszerű villamos-
energia-szállítás, az előzetesen megkötött 
szerződéseknek megfelelően, a magyar, a 

csehszlovák és az NDK-beli energiarend-
szerek részére, ezáltal javítva villamos-
energia-mérlegünket. 

Az eddigi tervszerű szállításokon túl-
menően a magyar—szovjet 750 kilovoltos 
távvezeték üzemeltetése az idén Magyar-
országnak 300, Csehszlovákiának és az 
NDK-nak 125—125 megawatt többlet-
energia-importot tesz lehetővé. Ugyanak-
kor Bulgária, Lengyelország és Románia 
energiarendszereiben Ls jelentősen növeli a 
villamosenergia-fogyasztók ellátásának 
biztonságát. (MTI) 

Eloltották 
a zsanai lángot 

Következik a kitörés elfojtása 
Felgyorsult az idő vasár-

nap a zsanai gázkitörés kör-
nyékén. Szombaton ugyanis a 
negyedik oltási próba után 
megkísérelték levágni annak 
a lefúvató vezetéknek egy 
részét, amelyből a kiáramló 
harmadik, kisebb lángcsóva 
mindig visszagyújtotta a 
gázt. Szombaton az akciót 
nem tudták befejezni, ezért 
vasárnap újra rohamra indí-
tották a mechanikus mani-
pulátorra szerelt homokeró-
ziós vágószerkezetet. 

Röviddel 12 óra után meg-
változott ennek a lángnak 
az iránya: az akció sikeres 
volt. Miután a tűztorok így 
kisebb helyet foglalt el, kö-
zelebb mehettek a kitörésvé-
delmi brigád tagjai, s meg-
láthatták, hogy van még el-
távolítanivaló roncs a lángok 
között. A kora délutáni órák 
tehát azzal teltek, hogy a 
tűzoltóság vízágyúinak védel-
mében ezeket a fémroncso-
kat kivonszolják a tűztérböl. 

Közben pedig ú jabb két 
vízvezetéket építettek ki egé-
szen a kút aknájáig, s elké-
szült egy harmadik vezeték 
is, amelyen szükség esetén 
az aknatér hűtésére, az oxi-
gén kiszorítására 18 tonna 
folyékony szénsavat juttat-
tak volna le az aknába. Az 
oltást azonban hétfő reggelre 
halasztották, mert a közeledő 
alkonyat akadályozta volna 
a védekezésben közreműkö-
dőket. 

Hétfőn reggel tele volt a 
zsanai kitörés környéke op-
timista emberekkel — immár 
több mint ötszázan várták, 
hogy a vízágyúkat, szivaty-
tyúkat kezelők vízfüggönnyel 
vegyék körül, s hűtsék a ki-
áramló gázt. Nyolc órakor 
kezdődött az akció, s épp egy 
óra múlva a tüztér közelébe 
indultak a repülőgép-turbi-
nákat vivő gépjármüvek. 
Reggelre 3800 köbméternyi 
viz gyűlt össze a tárolókban 
— még a hétfőre virradó.éj-
jel is készült egy ezer köb-
méteres —, ebből a mennyi-
ségből teljes erővel táplál-
hatták a motorok a vízágyú-
kat. S a bizakodás nem is 
volt hiábavaló: 9 óra 10 perc-
kor a turbinák végérvénye-
sen „elvágták" a lángokat, s 
azután már csak a biztonság 
kedvéért dolgoztak. 

A szél egyirányba sodorta 
a vízpárát — s szabadon öm-
lött a gáz is — immár láng-
mentesen. A veszély azonban 
ezzel fokozódott: a szigorú 
biztonsági rendszabályok 
szerint ezért a zárt övezeten 
belül semmiféle, szikrát oko-
fó tevékenységgel sem lehet 
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Befejeződött a BVT 
berlini rendkívüli ülése 

A Béke-világtanács négy-
napos rendkívüli ülése — a 
bizottságok és a kontinens-
találkozók résztvevői által 
előterjesztett jelentések jó-
váhagyása után, és a tanács-
kozás legfontosabb dokumen-
tumai közé számító 1979-es 
akcióprogram, valamint a 
záróközlemény elfogadásával 
— hétfőn befejezte munká-
ját. A tanácskozáson 97 or-
szág és Nyugat-Berlin kül-
döttei piellett 36 nemzetkö-
zi szervezet képviselői is 
részt vettek. 

Az idei, igen gazdag és 
széles körű akcióprogram el-
ső helyén az imperialisták 
újabb fegyverkezési lépései 
és agresszív összeesküvései 
elleni harc áll. Április 5. és 
12. között ennek jegyében 
kerül sor az ázsiai és a csen-
des-óceáni térség békéjének 
és biztonságának hetére, má-
jus 7. és 13. között pedig 
megrendezik az európai biz-
tonság hetét. A békemozga-
lom idei programjában is 
nagy súlyt kapnak a világ 
válsággócainak felszámolását 

követelő akciók. A BVT tá-
mogatja az el nem kötelezett 
országok, szeptemberben, Ha-
vannában megtartandó csúcs-
értekezletének sikerre vite-
lét. 

A BVT 1979-ben kiveszi 
részét a gyermekek nemzet-
közi évének megünneplésé-
ből a 15 éve meggyilkolt 
Martin Luther King születé-
sének 50. évfordulójáról való 
megemlékezésből és változat-

lanul nagy figyelmet szenté! 
az apartheid-elleni és az em-
beri jogok megsértése elleni 
harcnak. 

A BVT berlini ülésén elfo-
gadott állásfoglalások a la-
tin-amerikai és karib-tengeri 
térség imperialista nyomás 
ellen harcoló népeit támoga-
tó nyilatkozattal és a ciprusi 
helyzettel foglalkozó szolida-
ritási nyilatkozattal egészül-
tek ki. 

Szekér Gyula Moszkvában 
Szekér Gyula, a Miniszter-

tanács elnökhelyettese hét-
főn Moszkvába utazott az 
orenburgi gázvezeték épí-
tésében együttműködő or-
szágok kormányközi bizott-
ságának ülésére. 

Búcsúztatására a Ferihe-
gyi repülőtéren megjelent 
Feliksz Bogdanov, a Szov-

jetunió budapesti nagykö-
vetségének ideiglenes ügy-
vivője. 

Szekér Gyulát Moszkvá-
ban Szabit Orudzsev gáz-
ipari miniszter és más szov-
jet személyiségek fogadták. 
Jelen volt a repülőtéren dr. 
Szűrös Mátyás, a Magyar 
Népköztársaság moszkvai 
nagykövete is. 

Felépült az áramszolgáltató 
kibernetikai központja 

Kezdődhet a számítógép szerelése 

A régen várt pillanat: kialudt a láng 

megkísérteni a gázt a lezárt 
területen. A levegő gáztar-
talmát egyébként folyamato-
san mérik, s aszerint tágít-
ják a kordont, a rendőrség, 
a határőrség és a honvédség 
közreműködésével, ha szük-
séges. 

A vízhűtést egyébként nem 
hagyták abba a sikeres akció 
után sem, hiszen az aknában 

és környékén felgyűlt vízel-
vezetését meg kellett oldani 
a széliránnyal ellentétes, vé-
dettebb oldalon. Csak a víz 
lehúzódása után következhet 
a legveszélyesebb művelet: 
az aknában levő szerkezetek 
szemrevételezése, s annak 
eldöntése, mi módon kerülhet 
helyére az új kitörésgátló 
szerkezet. 

Több mint 100 millió forint 
— fiataloknak 

Az Állami Ifjúsági Bi-
zottság ebben az esztendő-
ben is nagy összeggel já-
rul hozzá a fiatalok turisz-
tikai. kulturális programjai-
hoz. Nem kevesebb, mint 103 
és fél millió forintot kap-
nak a központi ifjúsági 
alapból részesedő fiatalok. 

Jelentős összeg jut az épí-
tőtáborozásra. Ebben az esz-
tendőben a tervek szerint 55 
ezer diák és i f júmunkás 
kapcsolódik be a nyári épí-
tőtáborozásba. Az év vé-
géig 44 ezer kedvezményes 
ifjúsági bérletutalvány ta-
lál gazdára: valamennyi a 
fővárosi és a vidéki szín-
házak, közművelődési in-
tézmények hangverseny-, 
opera- és színházi bérle-
teinek megváltásánál hasz-
nosítható. 

A kirándulni, üdülni vá-

gyó fiatalok út jaira szánt 
támogatásból több mint 82 
ezer fiatal belföldi üdülé-
sére és 3 ezer külföldi ki-
ruccanásra fut ja . Az Ál-
lami Ifjúsági Bizottság ked-
vezményes üdülőakciójában 
több mint 9 ezer dolgozó 
fiatal vehet részt. A legki-
sebbekről sem feledkeztek 
meg: segítik az úttörők és 
a kisdobosok csapattáboro-
zását, vándortáborozását. • 

Szegeden az Odesszai kör-
út és a Védőnő utca talál-

j kozásánál áll, s vonja ma-
gára a figyelmet. Felépítet-
ték a Dél-magyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat ki-
bernetikai központját a DÉ-
LÉP munkásai. A műszaki 
átadást a napokban tartot-
ták. A belső szerelést is ha-
marosan befejezi a Fém-
munkás Vállalat. Utána, feb-
ruár végétől R—22-es tí-
pusú számítógépet szerelnek 
be az Országos Számítás-
techmkai Vállalat szak-
emberei, s úgy tervezik, 
hogy április utolsó napjai-
ban már működhet a kom-
puter. 

Az áramszolgáltató vál-
lalatnál 1965 óta készülnek 
a számítástechnikai fejlesz-
tésre. Az egyre több adat 
feldolgozása eddig is olyan 
gyors és pontos munkát kí-
vánt, amit csak a társválla-
latok számítógépapparátu-
sán és a József Attila Tu-
dományegyetem R—40 típu-
sú számítógépén tudtak el-
végezni. Miközben évek so-
rán fokozatosan áttértek a 
korszerűbb módszerre, a ke-
zelőszemélyzet elsajátíthatta 
a szükséges ismereteket és a 
gyakorlatban is felkészülhe-
tett a feladat ellátására. A 
számítógépet már jóval ko-
rábban megvásárolták kül-
földről. Jelenleg szétszed-
ve, 1 becsomagolva várja, 
hogy működhessen. Májusra 
— mire a szerelés és a 
próbaüzemeltetés befejező-
dik, minden feltétel adott 

lesz ahhoz, hogy sa já t szá-
mítástechnikai központ old-
ja meg a vállalatnál az 
adatfeldolgozást. 

A kétemeletes épület föld-
szintjén és az első emele-
ten kap helyet a számítógép. 
A különleges rendeltetésű 
termekben álpadlót és ál-
mennyezetet építettek a le-
vegőcsérélő berendezésnek. 
A gép zavartalan működé-
séhez ugyanis 20-21 fok 
közötti hőmérséklet. • állan-
dó páratartalom és por-
mentes levegő szükséges. Az 
automatikus klímaszabályo-
zó központot — amely kü-
lön helyiségben van — ér-
zékelő készülékek infor-
málják a levegő összetételé-
ről. Csak speciális ruhában 
lehet belépni a géptermek-
be. Részben emiatt . tága-
sak az öltözők. Ezenkívül 
még irodákat, teakonyhát és 
társalgóul is szolgáló fo-
lyosót alakítottak ki a két 
alsó szinten. A második 
emeleten kapott helyet az 
ebédlő és a további szociá-
lis létesítmények. Itt már 
befejeződtek a munkálatok. 

Az épület 25 millió fo-

rintba, a számítógéppel és 
a működését biztosító be-
rendezésekkél együtt 80 milr 
lió forintnál is többe kerül. 
A Szegedi Tervező Vállalat 
készítette az építészeti ter-
veket. 

A Magyar Villamos Mű-
vek Tröszt központi prog-/ 
ramja előírja a számítástech« 
nikai fejlesztést. Hogy ini 
dokoltan-e? A DÉMÁSZ ed-
dig két műszakban dolgoz-
tatott bérmunkában más 
vállalatok, intézmények szá-
mítógépein. Ha saját szá-
mítástechnikai központja 
munkához lát, átlagosan két 
és fél műszakban hasz-
nálják fel a gépet. Segíté-
ségével az építendő elekt-
romos hálózatokat tervezik, 
a készletgazdálkodást el-
lenőrzik, a bérügyvitelt 
gyorsítják stb. Könnyebben 
számon tar that ják azt is, 
mennyire terhelik meg a 
fogyasztók a kisfeszültségű 
hálózatot és elkészíthetik az 
áramszámlákat. S ezekké! 
együtt még sokféle módon 
használják majd a számi-
tógépet. 

J. E. -

Együttműködés 
Tovább fejleszti együtt-

működését a Gödöllői Ag-
rártudományi Egyetem és a 
Moszkvai Gorjacskin Me-
zőgazdasági Műszaki Egye-
tem. A két felsőoktatási in-
tézmény vezetősége oktatók 

és kutatók rendszeres cse-
réjét határozta el, elsősor-
ban a mezőgazdasági gép-
javítás fejlesztése céljából. 
Szélesítik egymás tudomá-
nyos eredményeinek megis-
mertetését is. (MTI) 

A DÉMÁSZ kibernetikai központjában az utolsó simítá-
sokat végzik az építőipari szakmunkások 


