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Négy évig tartó munka után befejezés előtt áll a paksi atomerőmű vízkivételi mü-
vének építészeti része. Az atomerőmüvet kiszolgáló létesítmények közül ez az egyik 

legnagyobb technológiai rendszer. A képen: a vezénylőépület 

A magyar—szovjet állam-
közi egyezmény keretében 
megvalósuló Paksi- Atomerő-
mű tervezett időben történő 
üzembe helyezése az egész 
ország energiaellátása szem-
pontjából rendkívül jelentős. 
A VI. ötéves terv végén — 
1985-ben — az ország zavar-
talan energiaellátásához, az 
1980. évihez képest, mintegy 
ötmillió tonna kőolajnak 
megfelelő tüzelőanyag-forrás-
sal többre lesz szüksége az 
országnak, s ennek a többlet-
nek az 50 százalékát már a 
Paksi Atomerőműnek kell 
szolgáltatnia. 

Éppen ezért, a beruházás 
rendkívül nagy fontossága 

miatt választotta ülésének 
színhelyéül és témájául az 
atomerőmű-építkezést az or-
szággyűlés ipari bizottsága. 
A hétfőn, Gorjanc ígnác el-
nökletével lezajlott ülés 
résztvevői előzetes írásos tá-
jékoztatást is kaptak hazánk 
első nukleáris erőműve be-
ruházásának helyzetéről. Eh-
hez Szili Géza nehézipari 
miniszterhelyettes a helyszí-
nen szóbeli kiegészítést fű-
zött, s ebben foglalkozott ál-
talános energiahelyzetünkkel 
és energiatakarékossági cél-
kitűzéseinkkel, azok eddigi 
eredményeivel is. 

Szilágyi Lajos építésügyi 

és városfejlesztési miniszter-
helyettes a képviselők kérdé-
seire válaszolva elmondotta, 
hogy három nagy generál-
kivitelező vállalatunkon kí-
vül hét megyei építőipari 
vállalat 1000 dolgozója is be-
kapcsolódott a munkába. Jú-
nius végéig a műszaki irá-
nyítás megerősítésére több 
mint 60 mérnököt, és több 
száz művezetőt küldenek 
Paksra. 

Az ülés Gorjanc Ignác zár-
szavával " ért véget. Ezt kö-
vetően a bizottság tagjai 
megtekintették az építkezést 
és a leendő atomerőmű lakó-
telepét. (MTI) 

Ipari szövetkezetek 

Növekvő export, szolgáltatások 
Jól gazdálkodott tavaly a 

Tápéi Háziipari Szövetkezet, 
ezt a kiváló cím is bizonyít-
ja. Az év' elején 138 millió 
forint bevételt terveztek, s 
végül 150 millió került a 
kasszába. A megelőző évihez 
viszonyítva 20 millió forint-
tal nőtt a bevétel. A tőkés 
export növekedése 13 millió 
forint vol t A legjelentősebb 
kereskedelmi partnerük egy 
francia székgyár, ahová ta-
valy 61 millió forint érték-
ben vittek széket és fonott 
ülőlapot. A holland, angol, 
belga és a nyugatnémet pia-
con eladott árukból 27 mil-
lió forinttal gazdagodtak. 

A termékek hét megye 127 
községében készülnek. Az 
áruk behordá6a a központi 
raktárba tetemes fuvarkölt-
séget jelent. Érhető, bármi-
lyen szállítási ésszerűsítést 
milliókkal lehet mérni. A 
szövetkezetben megszokottá 
vált, hogy a különböző tele-
pekről hetenként viszik el az 
árut. Tavaly változtattak a 
hagyományokon, s csak tíz 
naponként álltak meg a be-
dolgozók házai és az üzemek 
előtt a szövetkezet teherau-
tói. Ezzel 40 gépkocsi havi 
egyszeri körútját spórolták 
meg. Ez az apró változtatás 
több mint 2 millió forintos 
megtakarítást jelentett. 

A háziiparnak sok dolgo-
zóra van szüksége. Igy érhe-
tő el, hogy a kézi munkát 
igénylő termékekből egyre 
több készüljön. Az idén a 
200 ú j bedolgozóval együtt 
már 2500-an munkálkodnak 
a Tápéi Háziipari Szövetke-
zetben. A géppark megújí-
tását sem lehet elhanyagolni, 
mivel a székek keretei csi-
szoló* és marógépeken for-
mázódnak. Nyolcmillió fo-
rintot költöttek a faüzemre, 
amit a napokban avatnak. A 
műhelybe ú j gépeket is vá-
sároltak. amelyek üzembe 
helyezésével megközelítően 
40 százalékkal emelkedhet a 
termelés. 

Újdonságokkal is jelent-
keznek a hazai és a külföldi 
piacokon. Boltjainkban a 

formájában ú j fonott táskák 
és a polcokról eddig sokszor 
hiányzó gyermekzsámolyt 
vásárolhatjuk. Hamarosan az 
üzletekbe kerül a nagyon ke-
resett gyúródeszka is. Ezt 
egy csehszlovák céggel kö-
zösen gyártják. A tervek 
szerint ötezer darab gyúró-
tábla kerül a boltokba. A 
flaneliból készült divatszok-
nyák kétféle változatban ké-
szülnek, s a napokban lát-
hat juk őket a kirakatokban. 

Horgolt lámpaernyőből 80 
ezer darabot ad el a szövet-
kezet tőkés piacon. Stilszék-
ből 30 ezer, fonott székülés-
ből pedig félmillió darabot 
igényeltek a külföldi part-
nerek. Igy az idén várható-
an több mint 100 millió fo-
rint értékű árut exportálnak. 

A tervek szerint ebben az 
évben 154 millió forint kerül 
a szövetkezet kasszájába. . * 

A Szeged Járási Ruházati 
és Szakipari Szövetkezet, 
Sándorfalva, ők is megkap-
ták a Kiváló Szövetkezet cí-
met. Tavaly év végén 59 
millió forint bevételt köny-
veltekel, ebből 19 millió volt 
a valuta. Ennek 60 százaléka 
bérmunkából származott. 
Nyugatnémet, svájci és bel-
ga szakemberek megrendelé-
seire varrnak ruhákat Sán-
dorfalván. A szövetkezet 
termékeiért szívesen fizetnek 
a vevők. Ezt bizonyítja, hogy 
a tavalyi exportbevétel 6 
millióval több volt, mint 
1977-ben. A tervek szerint 
az idén 20 millió forint ér-
tékű árut adnak el külföl-
dön, jórészt Nyugat-Német-
országban. 

Jelentős kereskedelmi 
partnerük a Skála Áruház. 
Nekik gyermekruhákat varr-
nak. A kisemberek nadrág-
jaihoz és dzsekijeihez kevés 
anyag kell, így a szövetke-
zet a hulladékot is haszno-
sítani tudja. A farmerből és 
bársonyból készült együtte-
sekből típusonként' 3 ezer 
darabot szállítanak a bolt-
nak. Ebből a múlt évben 8 
millió forint bevételük volt. 

Csongrád megyében tavaly 
tízezer munkaruhát rendelt 
tőlük a DÉLTEX. Az idei 
elképzelések szerint itthon 
18 millió forint értékben ad-
ja el áruit a szövetkezet. 

Jó kapcsolatuk van a DÉ-
LÉP-pel és a HÖDGÉP-pel 
is. Az építőipari vállalatnak 
függönytartókat, lépcsőkor-
látokat, aj tó- és ablakkerete-
ket készítenek. A hódmező-
vásárhelyieknek alkatrésze-
ket és fém nyílászárókat 
szállítanak. 

Tavaly adták át az ú j sán-
dorfalvi szolgáltatóházat, az 
idén ugyanilyen épület ké-
szül Kisteleken. Az ú j ház-
ba meg ebben az évben be-
költöznek a fodrászok, koz-
metikusok, szabók és cipé-
szek. Különleges szolgálta-
tást is nyúj t a szövetkezet. 
Hat megyében 60 cseretele-
pen gyűjtik a házi zsiradé-
kot. Ebből tavaly 450 tonna 
szappant főzték, amelynek 
kétharmadát a lakoöság vá-
sárolta meg. Száz tonnát az 
iparnak, többek között a 
KSZV-nek adtak el. Ök a 
szappannal az exportra ké-
szülő ponyvák • vízzáráságát 
biztosítják. 

A tervek szerint az év vé-
gén évi termelési értékük 62 
mjllió forint lesz. 

É l e t ü n k 
» • 

© I I a s z a b v á n y 
Szabványosítás. tipizálás. 

Nem egyértelműen rokon-
szenves fogalmak, melyek 
óhatatlanul is az uniformi-
zálás képzetét keltik. A szab-
vány olykor szigorú elő-
írásait hajlamosak vagyunk 
akadékoskodásnak, az al-
kotó erő gátjának felfog-
ni, s jóval kevésbé érez-
zük a szakemberek által 
hangsúlyozott lényegét: a 
korszerűsítést. Pedig a szab-
ványosítás korántsem olyan 
ú j dolog, mint sokan gon-
dolják. Ha az ókori Róma 
útjait, vízvezetékeit, építő-
elemeit nézzük, azokban is 
felfedezhetők a szabványosí-
tás nyomai. Ugyanígy, gö-
rög hajók eltörött árbocát 
bármelyik kikötőben ki tud-
ták cserélni. Tovább gyor-
sította a szabványok elter-
jedését a kerék alkalmazá-
sa : a mesterek olyan ke-
rekeket készítettek, amelyek 
több kocsira is felszerelhe-
tőek voltak. Mindezek ter-
mészetesen még csak néhány 
termékre terjedtek ki — a 
mai értelemben vett szab-
ványosítást az ipari speciali-
zálódás hozta létre a szá-
zad elején. 

A szabvány tulajdonkép-
pen műszaki előírás, amely 
a különböző termékek, ter-
melőberendezések, fogyasztá-
si cikkek minőségi, méret és 
biztonsági követelményeit 
í r ja elő. S míg korábban el-
sősorban a méretmeghatáro-
zó funkciója került előtér-
be. ma egyre fontosabbá 
válik a minőségmeghatározó 
funkció is; a szabványnak 
nagy szerepe lett a termé-
kek minőségének javításá-
ban. hiszen megfogalmazza 
az áruk legfontosabb minő-
ségi jellemzőit, s ezek alap-
ján szabályozza árukat is. 

Magvarországon ma mint-
egy 10 ezer országos és kö-
zel 4 ezer ágazati szabvány 
írja le részletesen az egyes 
termékekkel szemben tá-
masztott követelményeket: 
milyennek kell lenniük, mi-
ből kell azokat készíteni stb. 
A szabvány nem örökéletű, 
időről időre változik. kor-
szerűsítésre szorul. Minisz-
tertanácsi rendelet ír ja elő, 
hogy legalább ötévenként 
minden szabványt felül kell 
vizsgálni. Persze, akadnak 
olyanok is. amelyek ennél 
is gyakrabban sorra kerül-
nek: a minőségi igények 
fejlődése — ami ma jó, hol-
nap kevés — követeli ezt 
így. De évente sok ú j ter-
mék is születik, s ezek leg-
többjére is szabvány készül. 
A Magyar Szabványügyi Hi-
vatal ez évi tervében mint-
egy 1100 szabvány szerepvei 
— ezeknek egyharmada űj, 
kétharmada a régebbieket 
módosítja. 

ák cseréjével járhat —, vi-
szont az is igaz, hogy a be-
fektetés később megtakarí-
tást hoz. Különösen jól ér-
zékelhető ez a nagyberu-
házásoknál; az épületszerke-
zetek méretezésének szab-
ványa egymagában sok száz 
milliós anyag megtakarítását 
tette lehetővé. De említhet-
nénk azt az idei év elejétől 
életbe lépett szabványt, 
amely az olajtüzelésű ké-
szülékek olajmennyiséget 
szabályozó szerkezeteiről szól 
— ezen előírás segítségével 
évi 75 millió liter fűtőolaj 
takarítható meg. 

A szabványosítás hasznát 
nem szűkíthetjük le a taka-
rékosságra, a minőséggel va-
ló kapcsolatára. A magyar 
áruk nem kis hányada kül-
földön talál vevőre, s ezek-
nek az áruknak a minőségét 
nemzetközi szabványok vé-
dik. Hazánk is tagja a szab-
ványosítási világszervezet-
nek, az ISO-nak (Internatio-
nal Standard Organization.) 
Ennek a szervezetnek —, 
amely átfogja a világ élel-
miszer-ipari, ipari és mező-
gazdasági termelését — 85 
ország a tagja, s ezek az or-
szágok a világ termelésé-
nek 98 százalékát adják. Je-
lenleg ötezerre tehető a nem-
zetközi szabványok száma 
— a szakemberek szerint 
ennek kétszerese kellene ah-
hoz. hogy a kereskedelem 
Igényeit jobban kielégíthes-
sék. 

ö t évvel ezelőtt írták alá 
a KGST-szabványok alkal-
mazásáról szóló egyez-
ményt. Ennek „alapján fo-
lyik az olyan közös szab-
ványok kidolgozása, ame-
lyekben a termékek ver-
senyképességét biztosító mi-
nőségi követelményeket kö-
zösen érvényesítjük. 

A szabványosítás szüksé-
gességét és előnyeit egyre 
inkább felismerjük, bizo-
nyítja ezt a közelmúltban 
Budapesten megnyílt Szab-
ványbolt is. Az eredmények 
azonban nem feledtethetik a 
gondokat, a tennivalókat 
sem. Különösen az elektro-
mos háztartási eszközök 
okoznak évek óta sok prob-
lémát. Sokfajta villamossági 
terméket hozunk be külföld-
ről, melyeknek egy része 
nem felel meg a hazai elő-
írásoknak. S itt nem art-ól 
van szó — mint azt sokan 
feltételezik —, hogy a ml 
szabványaink szigorúbbak a 
nemzetközi átlagnál, hogy 
túlszabványozók lennénk: a 
gondokat jelen esetben a* 
egyes országok villamoshá-
lózatának eltérése, úgy ls 
mondhatnánk, a magyar há-
lózat bizonyos fokú korsze-
rűtlensége okozza. 

1*1 
Idegenkedünk tőle, de 

azért természetesnek vesz-
szük a szabványok létét: 
senkj sem lepődik meg azon, 
ha a külföldön vásárolt rá-
dióját, magnetofonját ide-
haza is használni tudja, ha 
külföldön járva a megszo-
kott közlekedési táblák iga-" 
zítják el az autóst az uta-
kon. 

S ahogyan a különböző 
országok piacai mind köze-
lebb kerülnek egymáshoz, 
úgy válik egyre inkább kéz-
zel foghatóvá, hogy a jó 
szabvány nem fékez, , ha-
nem, jobb minőségű mun-
kára ösztönöz. a gyorsan 
változó körülményekhez 
való jobb alkalmazkodást és* 
a műszaki haladást segíti 
elő. 

F. P. 

A szabványosítás nem ol-
csó és nem is máról hol-
napra megoldható dolog. A 
szabványhoz igazodás egyes 
esetekben egész technológi-

Szakszervezeti delegáció 
utazott Újvidékre 

A hagyományossá vált ha-
tár menti kapcsolat kereté-
ben a Vajdasági Szocialista 
Autonóm Tartomány Szak-
szervezeti Szövetsége Taná-
csának meghívására hétfőn 
szakszervezeti delegáció uta-
zott Újvidékre. A küldöttség 
vezetője dr. Ágoston József, 
a Szakszervezetek Csongrád 
megyei. Tanácsának vezető 
titkára, tagjai Borsodi 
György, a Szakszervezetek 

Bács-Kiskun megyei Taná-
csának vezető titkára és Ta-
kács Erika, a szegedi tej-
üzem szakszervezeti bizott-
ságának titkára. 

A küldöttség jugoszláviai 
tartózkodása alatt tanulmá-
nyozza a Vajdaságban az 
anyagi ösztönzés, a munka-
fegyelem helyzetét, és az 
ezzel kapcsolatos szakszerve-
zeti tevékenység tapasztala-
tait. 

Átadták 
a BNV-díjakat 

Szovjet sajtótájékoztató 
Hétfőn délelőtt Kőbányán, 

a vásárváros Kerámiatermé-
ben átadták a tavaszi BNV 
díjait. 

Nagydíjat kaptak a Borso-
di Vegyi Kombinát ongro-
vill s 5000 típusú szuszpen-
ziós pvc-porai, a Híradás-
technikai Szövetkezet mini 
tv-stúdiója, a Csepeli Szer-
számgépgyár CNC-vezérlésű 
megmunkáló központja, a 
Nyugat-magyarországi Fa-
gazdaság Kombinát Betonyp 
márkájú cementkötésú for-
gácsolólapja. a Ganz Villa-
mossági Művek 750 kilovol-
tos transzformátora, a Me-
chanikai Művek nagynyo-
mású, levegő nélküli fes-
tékszórói, a Hungária Mű-

anyagfeldolgozó Vállalat h«* 
xacell biológiai csep>egtetője, 
a Taurus gumikompenzáto-
ra, a Csepeli Fémmű dfne 
rézhuzala, a Magyar Hajó-
és Darugyár . 27,5/16 tonnás 
kikötői darucsaládja. a Me-
dicor Müvek angiográfiás 
röntgenmunkahelye, az 
Oroszlányi Szénbányák a 
bányák vágatkeresztezödé-
seinek gépesített biztosító 
berendezése. -

Ugyancsak hétfőn délelőtt 
sajtótájékoztatón ismertet-
ték a vásáron való részvé-
telüket, mutatták be újdon-
ságaikat a Szovjetunió kiál-
lítói. Délben a jugoszláv ki-
állítás rendezői fogadták a 
sajtó képviselőit. 

Űj forgalmi rend a vásár környékén 
A budapesti rendőr-főka-

pitányság közlekedésrendé-
szeti és a fővárosi tanács 
közlekedési főigazgatósága 
értesíti a gépjármű-tulajdo-
nosokat és -üzemeltetőket, 
hogy a BNV ideje alatt — 
május 23-án reggel 9 órától 
június 1-én reggel 8-ig — 
Budapest X. kerületében, a 
kőbányai vásárterületet öve-
ző útvonalakon és közterü-
leteken a következő forgal-
mi rend lép életbe. A Dobi 
István út a Fehér úttól a 
Kerepesi útig teljes hosszá-
ban egyirányú forgalmú lesz. 
A vásár gépjárművel a Ke-
repesi út—Őrs vezér tere— 
Fehér út—Dobi István út 
útvonalon közelíthető meg. 
A Kerep>esi és a Mexikói út-
ról tilos közvetlenül a Dobi 
István útra behajtani. A Do-

bi István útról az elhajtás 
csak a Kerep>esi úton át 
történhet. 

Gépjárművel csak • a kije-
lölt helyeken szabad vára-
kozni. Gépjárművel tilos 
megállni a Kerepesi út 
mindkét oldalán és az el-
választó szigeten, valamint a 
Dobi István úton. a Fehér 
út és Kerepesi út között. 

Tilos várakozni: Az l-es 
kapuval szembeni parkoló-
helyeken (a kocsicédulával 
rendelkező gépkocsik kivé-
telével): A II. kaputól a 
Fehér út irányában körül-
belül 100 méterre (itt van 
lehetőség az autóbusszal ér-
kezők kiszállására). 

A vásár körzetének for-
galmi rendjét a közúti jelzé-
sek is mutatják. 


