
Hazánkba 
érkezett a svéd 

" r 

Építők napja 79 

69. évfolyam 
135. szám 

1979. 
lúnius 12., 

kedd 
Ara: 

1,20 forint 

zésre állnak, pótkocsikból az 
ellátás folyamatos, tárcsa, 
gyűrűshenger, eke is van 
elegendő. Az NDK-ból vásá-
rolt bálázókat minden évben 

Óriás a sztyeppén 
keresték a gazdaságok, 
most ebből is van huszon-
négy a telepen. Az aszály 
miatt túl sok szalmára nem 
számíthatunk, evvel magya-
rázható a csökkent érdeklő-
dés irántuk. 

A zavartalan fölkészülés 
azt is jelenti, hogy volt elég 
alkatrész a javításokhoz. A 
kereskedelem szakemberei 
elmondták, csupán a kom-
bájnok javításához hatmil-
liót meghaladó értékű alkat-
rész állt rendelkezésre, lé-
nyegesen több, mint tavaly. 
Az elmúlt héten körzeti ta-
nácskozásokat rendeztek, 
termelő szakemberekkel ta-
lálkoztak, hogy a közvetlen 
igényekről is tájékozódhas-
sanak. Néhány alkatrészről 
most is kiderült, hogy nehe-
zebb beszerezni, de föltehe-
tően ez sem jelent akadályt 
Arról van csupán szó, hogy 
központi gazdálkodás alá 
vonták őket, azt szeretnék 
elkerülni, hogy valahol fö-
löslegesen raktározzák azt, 
amire máshol égetően szük-
ség lenne. Minden eshető-
ségre számítva az aratási 
ügyelet időpontját országo-
san előbbre hozták, idén jú-

A kijembaji azbesztkombinát 
Az örenburgtól keletre 

húzódó sztyeppén, Jasznij 
település közelében épül a 
kijembaji azbeszt bányá-
szati-dúsító kombinát, a 
KGST-tagállamok egyik 
legnagyobb közös építke-
zése. 

Az azbesztrost iráni meg-
nyilvánuló egyre növekvő ke-
reslet indokolta a döntést, 
hogy ezt a problémát kö-
zös erővel oldják meg. A 
kombinát a Dél-Urai keleti 
oldalán található egyik leg-
nagyobb szovjetunióbeli az-
besztlelőhely-bázisán épül. 
Tervezett teljesítőképességé-
nek elérése után évi 500 ezer 
tonna azbesztet fog kibocsá-
tani. 

A megállapodásnak meg-
felelően a Szovjetunió dol-
gozza ki a műszaki tervet és 
a teljes dokumentációt, gon-
doskodik a szükséges gépek 
egy részéről, s megépíti a kom-
binátot Bulgária, Magyaror-
szág, az NDK, Lengyelor-
szág, Csehszlovákia és Ro-
mánia építkezési konstruk-
ciókat, anyagokat, gépeket 
és berendezéseket szállítanak 
a kombinát számára. A részt 
vevő államok az építésben 

való részesedésük arányában 
készterméket kapnak majd. 

Már jártam itt 1975-ben, 
amikor az üzemi épületeket 
a segédobjektumokat épí-
tették, s feltárómunkákat 
végeztek a külszíni fejtőhe-
lyen. A méretek már ak-
kor is láthatók voltak. 

Most, amikor ismét ide-
látogattam, felmérhettem, 
mennyit haladt előre a „Ki-
jembajazbesztroj" tröszt kol-
lektívája. 

Nyikolaj Laptyewel, a 
szállítórészleg vezetőjével az 
óriási külszíni fejtőhely pe-
remén haladunk; a fejtő-
hely hossza meghaladja a két 
kilométert, szélessége pedig a 
másfelet! Lent a mélyben 
dömperek dohognak. 

— A feltárómunkák so-
rán, mintegy 11 millió köb-
méter földet mozgatunk meg 
— mondja Laptyev. — Itt 
azonban nemcsak meddő-
kőzet van, hanem tiszta érc-
lencsék is előfordulnak, ame-
lyekből már szolid készle-
teket is gyűjtöttünk az első 
ütem üzemeltetéséhez. A 
dömperek nemsokára távoz-
ni fognak: befejeződik an-
nak a vasúti szárnyvonal-
nak az építése, amelyen a 
nyersanyagot a kombinátba 
szállítják. 

A külszíni fejtőhelyen a 
dömperek számára készített 

Bővü ! a csempegyár 
Gyártelepet építettek a 

Zala megyei Tófejen. 
Az ország csempeszükség-

letének csaknem egyharma-
dát gyártják ma. Tófejen. Az 
idén 735 ezer négyzetmétert 
készítenek. 

A háromszázmillió forin-
tért épített padlóburkolólap-

üzemben a névleges telje-
sítménynél 10 ezer négyzet-
méterrel többet, összesen 
610 ezer négyzetmétert gyár-
tanak. S olcsóbban, mint ta-
valy. Az új mázüzem a ha-
zai szükséglet 80 százalékát 
adja. Tőkés exportra, is len-
ne mód — de első a hazai 
piac. 

A „Tófej III." program-
nak megfelelően most bőví-
tik a mázüzemet, jövő nyár-
ra lesz kész. Ugyanígy a 
központi épület, amelyben — 
egyebek között — laborató-
rium, ebédlő, orvosi rendelő 
kap helyei (MTI) 

út mellett már láthatók a 
vágányok. Spirálvonalban 
emelkednek a felszínre. 

. . . A kombinát egyik 
üzemcsarnokának felső szint-
jéről elénk tárulnak Jasznij 
fehér téglalapjai, amelyeket 
a vasútvonal még inkább ki-
emel, körös-körül pedig, 
ameddig a szem ellát, sztyep-
pe terül el, amelyet az Ural 
közelsége hullámossá tesz. • 

— Nos, hogy találja, 
mennyit haladtunk a ko-
rábbi látogatáshoz képest? 
— kérdezi Sztanyiszlav Mo-
szenz, a „Kijembajazbeszt-
roj" tröszt pártbizottságá-
nak titkára. — Akkor csu-
pán az épületkonstrukciók 
meredeztek a magasba . . . 

A kép valóban lenyűgöző. 
Az első ütem csempével bur-
kolt, világítóblokkokkal el-
látott négy üzemcsarnoka itt 
pompázik a közelben. Kö-
rülötte azonban nincs kü-
lönösebb sürgés. 

A fő munkák most belül 
folynak — magyarázza Mo-
szenz. — Megkezdtük az ap-
rítók, az osztályozók, a ke-
mencék szerelését: közeledik 
az első ütem üzembe helye-
zése. 

De nemcsak az üzemóriás 
építése közeledik itt a be-
fejezéséhez. Jasznijban a 
legutóbbi három évben ú j 
lakókerületek épültek, óvo-
dákkal, iskolákkal, üzletekkel 
ellátva. 

— Csupán 1978-ban 45 
ezer négyzetméter alapterü-
letű lakást adtunk át ren-
deltetésének — mondja 
Sztanyiszlav Monszenz. — 
Közeledik a kombinát indu-
lása: el kell helyeznünk az 
üzemeltetőket. Hiszen az épí-
tőkkel és szerelőkkel együtt 
már 2000 szakember dolgo-
zik a műhelyekben. 

A. Polehin 
APN—KS) 

Púja Frigyes, Sipos Mihály és dr. Ábrahám Kálmán meg-
tekintették a rendezvényeket 

Az építésügyi és városfejlesztési miniszter Szabó Ferenc 
nehézgépkezelővel beszélget 
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Sajtótájékoztató az AGROB€ER-nél 
Új búzaátvéteU módszer 

A határjáró ember most 
sajnálkozva mondja, hogy 
közel az aratás. A tavaszi 
aszály következményei föl-
mérhetetlenek még, gabona-
termésünk kilátásait azon-
ban biztosan csökkentik. 
Minden évben égető kérdés 
a gyors és jól szervezett ara-
tás, idén sokszorosan az. Az 
AGROKER tegnap, hétfőn 
délelőtt tartott sajtótájékoz-
tatóján hangzott el, hogy a 
vállalat jobban készült, 
mint az előző években, és a 
termelő gazdaságok is kija-
vítottak időben minden hasz-
nálható gépet 

A mezőgazdasági ellátó 
vállalat adatai szerint nőtt 
ugyan a forgalom az első 
félévben, de több alkatrészt 
és kevesebb gépet vásárol-
tak, mint tavaly. Traktorok-
ból összesen 141 várja a ve-
vőt, olyanok is, amelyek ko-
rábban hiánycikknek számí-
tottak. Kombájnból 17-et 
rendeltek a gazdaságok, ed-
dig 24-et adott el a vállalat 
az SZK—5-ösből, és még 
várnak erre a félévre, tehát 
júniusban, 14-et Ismét meg-
hirdették a kedvezményes, 
részletfizetéses akciót, a gaz-
daságok élnek is a lehető-
séggel. Az NDK-ból rendelt 
kombájnok egy része előre-
láthatóan csak az őszi beta-
karításban tud majd segíte-
ni. Az aratást követő mun-
kák eszközei mind rendelke-

nius 15-én kezdődik, és ter-
mészetesen az aratás befeje-
zéséig t a r t 

Műtrágyából és növényvé-
dő vegyszerekből van ele-
gendő, fönnakadás emiatt se-
hol nem lehet az esedékes 
munkák elvégzésénél. Vá-
lasztéki problémák azonban 
vannak, néhány esetben 
kénytelenek mást — hason-
lót— ajánlani, legtöbbször a 
foszfortartalmú műtrágyák, 
a gombaölő és rovarölő 
vegyszerek esetében. Levél-
trágyákból viszont teljes az 
ellátás. 

A kegyetlenül száraz ta-
vasz egyre sürgetőbben veti 
föl minden öntözési lehető-
ség kihasználását Kérdé-
sünkre elmondták a sajtótá-
jékoztatón, kereskedelmi 
gondjaik varrnak: nem tud-
ják eladni azokat a beren-
dezéseket sem, amelyek rak-
táron állnak. Idén tizenhá-
rom fogyott eL de huszon-
egy akár azonnal is eladó. 
Huszonötezer méter cső is 
várja a vevőt, van elég szó-
rófej és más alkatrész is. 
Biztosra vehető, nem hanyag 
érdektelenségről van szó, 
központi intézkedés haszon-

nal segíthetné, hogy a ren-
delkezésre álló berendezése-
ken a lehető legtöbb víz 
juthasson a földekre. • 

A gabonaipar új búzaát-
vételi rendszer bevezetésén 
dolgozik. Már az elmúlt év-
ben, kísérleti jelleggel több 
helyen korszerű elemzési-
mérési eljárásokkal állapí-
tották meg a földekről érke-
ző gabona minőségét. Az 
idén tovább folytatják a kí-
sérleteket. Az országban 
összesen 30 helyen készül-
nek fel a műszeres vizsgála-
tokra. A tapasztalatokat az 
egységes búzaátvételi rend-
szer bevezetésénél a későb-
biekben kamatoztatják. 

A gabonaipar azt tervezi, 
hogy lehetőség szerint minél 
előbb az eddiginél jobban 
elkülönítik a különböző mi-
nőségű búzákat. Háromféle 
„osztályt" állapítottak meg. 
Az átvevőhelyeken műszeres 
vizsgálatokkal állapítják 
meg a sikér mennyiséget és 
a többi minőségi jellemző-
ke t Ezek döntik el, melyik 
osztályba sorolható a gabo-
naszállítmány. 

A kísérlet a termelési ára-
kat nem befolyásolja. 

küiügyminlszler 
Púja Frigyes külügymi-

niszter meghívására hétfőn 
hivatalos látogatásra, Buda-
pestre érkezett Hans Mar-
tin Blix, a Svéd Királyság 
külügyminisztere. 

A vendéget a Ferihegyi 
repülőtéren Púja Frigyes fo-
gadta, jelen volt Torsten 
Hylander Svédország ma-
gyarországi és Iván Tivadar 
hazánk svédországi nagykö-
vete. 

A délutáni órákban a kül-
ügyminisztériumban meg 
kezdődtek a magyar—svéd 
külügyminiszteri tárgyalá-
sok. 

A szívélyes, baráti légkö-
rű tárgyaláson részt vett 
Púja Frigyes és Hans Mar-
tin Blix vezetésével a két 
külügyminisztérium több ve-
zető munkatársa. 

Este a külügyminisztérium 
Dísz téri vendégházában Pú-
ja Frigyes vacsorát adott 
Hans Martin Blix tiszteleté-
re, amelyen a két külügy-
miniszter pohárköszöntőt 
mondott. Részt vett a va-
csorán Ábrahám Kálmán 
építésügyi és városfejleszté-
si, Soltész István kohó- és 
gépipari miniszter, Szalai 
Béla külkereskedelmi állam-
titkár, Rónai Rudolf, a kul-
turális kapcsolatok intézeté-
nek elnöke, valamint Tors-
ten Hylander és Iván Tiva-
dar. (MTI) 

Vasárnap a DÉLÉP újszegedi sporttelepén rendezték 
meg az idei építők napi ünnepséget, ahol tízezres tömeg 
szórakozhatott és tölthette vidáman az építők juniálisát 
Délelőtt tíz órakor dr. Ábrahám Kálmán építésügyi és vá-
rosfejlesztési miniszter mondott ünnepi beszédet. Részletes 
tudósításunk a 3. oldalon. 

Dr. Ábrahám Kálmán ünnepi beszédét mondja 


