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Nehéz öntöde 
a Nehézfémöntödében

Klecska Ernő, a  székesfe
hérvári Nehézfémöntöde fiatal 
párttitkára  régi em ber az ön
tőszakmában. Ö a folyamatos 
öntőüzem vezetője. Nemcsak 
az em bereket ismeri a gyár
ban, hanem  azt is érti, am it 
azok a fémekből ötven válto
zatban olvasztanak-öntenek. 
A homoköntők csarnoka mel
lett van a pártiroda, ott, ab
ban a zajtól, gépektől rem e
gő kis helyiségben kerestük 
meg: ismertessen meg ben
nünket azokkal az em berek
kel, akik a nehézipar egyik 
legnehezebb mesterségét m ű
velik a Csepeli Fémmű szé
kesfehérvári öntödéjében, a 
formázó, összerakó és öntő
szakmunkásokkal.

— A gyáron belül talán ez
az üzem végzi a legnehezebb 
munkát. M inden dolgozónk 
fizikai állományban van. 
Mindegyikük fehérvári la
kos, itt tettek  szakmunkás- 
vizsgát, ide nősültek.

Á ltalában réz alapanyagú
öntvényeket készítenek — 
ebben az üzemben negyven 
fajta  ötvözetet ism ernek — 
vázolta a titkár. Kiem elte az 
általában ismeretes, de itt kü
lönösen érvényes tényt:

— Nagyon nehéz munka. A
hőség rendkívül nagy a ke
mencéknél. Másrészt nagyon 
sok munka folyik még m in
dig kézi erővel. Tíz-, h ar
mincéves gépekkel, a hagyo
mányos módon term elünk. A 
rési gépekhez sok kézi erő 
szükséges. Ez kemény m un
kát kíván — és igaz még m in
dig az a mondás: „Az öntő
legfinomabb, legérzékenyebb 
szerszáma a keze!”

De micsoda kezek!?

Az irodától csak egy fal vá
lasztja el a homoköntők csar
nokát. Ügy tűnik, a zaj nem 
fokozható m ár a fal mögött,

de a csarnokba lépőt mégis 
mellbevágja a csörömpölés. A 
hang a futballpálya területű 
csarnok közepéről jön: meg
indították a mozsárágyú- 
szerű centrifugáló öntőgépet. 
A géphez óvatos léptekkel 
közelítenek ketten, tégelyben 
vörösen izzó folyadékot hoz
nak. Karjukon egyensúlyozva 
megdöntik az edényt, egy 
hosszú csőrön keresztül a fém 
csőbe ömlik. A forgás a cső 
falára szorítja, ott dermed 
meg a fém.

Az öntőgép a „középpá
lyán” van: Az innenső kapu
nál a formázok, összerakok 
készítik elő az öntést. Róluk 
kaphatta az üzem a nevét, ők 
dolgoznak homokkal. M unka
eszközeik: egy halom fekete 
homok, öntőminta és egy szek
rény. amibe ezeket belehe
lyezik.

Régi tudomány szerint dol
goznak, s ez nem is olyan 
egyszerű. A form ára homokot 
borítanak és tömörítik, m int 
most éppen Kiss József for
mázó. Előbb az apróbb üre
geket nyomkodja tele homok
kal, aztán újabb lapáttal dob 
a szekrénybe. Vigyázni kell, 
az eljárás különleges. Mint

Pénteken délután csehszlo
vák delegáció érkezett Buda
pestre, a  magyar—csehszlo
vák gazdasági és műszaki
tudományos együttműködési 
vegyesbizottság X. ülésszaká
ra. A küldöttséget Miloslav 
Hruskovic, a  Csehszlovák 
Kommunista P árt Központi 
Bizottságának titkára, az

ahogy a homok Is különleges
— bicskei, pilisvörösvári ho
moktól feketedett itt az üzem
ben ez az anyag. A forma 
nem lehet sem kemény, sem 
tú l lágy. A m unka nagyját 
Kiss József a  légdöngölővei 
végzi.

— Nálunk formázóknál 
csökkent a fizikai erőkifejtés, 
am ióta ezekkel a légdöngö- 
lőkkel dolgozunk. Azonban a 
szekrények emelése továbbra 
is nagyon nehéz feladat. A 
régi telepen kézzel formáz
tunk. Azt megszoktuk, az u j
jainkkal éreztük: most jó. Ne
héz volt kiism erni a légdön- 
gölőt, de most m ár megy, 
jobban m int tavasszal.

Kiss József arca, m unkaru
hája kormos-fekete. Bő inge 
szikár alakot sejtet, arca is 
sovány, komoly, alig hinné 
az idegen, hogy azokat a for
mázószekrényeket ő is meg
emeli, m int akárki itt az

(Folytatás a 3. oldalról)

együttműködési bizottság 
csehszlovák tagozatának el
nöke vezeti.

A küldöttség fogadására a 
Ferihegyi repülőtéren m egje
lent dr. A jtai Miklós, a  Mi
nisztertanács elnökhelyettese, 
a  bizottság magyar tagozatá
nak elnöke. (Kommentárunk 
a 2. oldalon.)

Csehszlovák delegáció 
érkezeit az együttműködési 
vegyeshizatlság ülésszakára

F iis tfe li Fehérvár felelt
Zajtérkép és légtisztasági felmérés 

készül a városról
Földünk egyes ipari területein mór olyan nagy mértékű a 

levegő és a vizek szennyeződése, hogy tovább fokozódásának ese
tére az ENSZ egyik kiadványa „a lakhatatlan bolygó” rémképét 
idézi fel. Hazánkban sokkal kedvezőbb a helyzet, azonban óvatos 
becslések szerint nálunk is évente hat-hétezer millió forintos kárt, 
és sok millió nap betegséget okoznak a környezeti ártalmak. Ezért 
most 15 éves környezetvédelmi tervet dolgoznak ki. Az előkészítés
hez jó! hasznosítható felmérések Fejér megyében már régebben 
megkezdődtek. Ennek megállopításoiról szól cikkünk.. .

M üven
a fehérvári l e v e t i?

M int röviden m ár megír
tuk: a légszennyeződés és zaj
ártalom  elleni küzdelem elő
segítésére a  MTESZ Fejér 
megyei Szervezete környezet- 
védelmi bizottságot kíván lét
rehozni. A bizottság m unká
já t megelőzően dr. Farkas 
József tanulm ányi felügyelő 
m ár széles körű felm érést 
folytatott a fehérvári helyzet 
felderítésére, a bizottság 
m unkájának előkészítésére. 
Öt kérdeztük meg:

— Mi indokolta Fehérváron 
ezt a m unkát?

— Bár Székesfehérvár nem 
tartozik a különösen veszé
lyeztetett városok közé, mégis 
tucatnyinál több gyárkémény, 
3500 egyéb kémény és vagy 
25 000 gépjárm ű jelentősen 
szennyezi égéstermékekkel a 
levegőjét. Ebben a levegőben 
vagy tízszerte több porré
szecske is található, m int egy 
erdőben: évente sok ezer kilo
gramm szilárd részecske hull 
a városba. Ezért alapvető fon
tosságú levegő tisztasági szint
jének és a zajszintnek ellen
őrzése és a leginkább káros 
tüzelőberendezések, . gépjár
művek kiküszöbölése. Ezekből 
többek között a városi párt- 
bizottság tám ogatásával kér

dőívet ju ttatunk  el 32 olyan
vállalathoz, amelyek ilyen 
szempontból figyelemre mél
tóak. A kapott válaszok és ja 
vaslatok érdekes lehetősége
ket tükröznek.

— M ilyen felm érések tör
téntek még?

— M indenekelőtt meg kell
em lítenem  a Fejér megyei 
KÖJÁL m ár évek óta ú ttö 
rőén gondos és hasznos tevé
kenységét. A KÖ JÁL Székes- 
fehérvár 12 pontján elhelye
zett m intavételi eszközökkel 
folyamatos levegőméréseket 
végez. Ezen kívül egyes üze
m ekben és utcákon méri a 
zajszintet és feltérképezi a 
zajártalmak helyeit. Széles 
körű m unka folyt D unaújvá
rosban is: a dunaújvárosi
műszaki napok során elhang
zott előadások még olyan kö
rülm ényeket is m egállapítot
tak, m int például az, hogy bi
zonyos átm eneti füstszennye
ződés miképpen emelte a hu- 
rutos megbetegedések szá
mát.

(Folytatás az 5. oldalon)

Ülést tartott 
a Minisztertanács

A kormány Tájékoztatási H ivatala közli: a 
M inisztertanács pénteken ülést tartott.

A M inisztertanács m egvitatta és elfogadta 
az Országos Tervhivatal elnökének részletes 
előterjesztését a jövő évi népgazdasági tervről 
és határozatot hozott az 1973. évi népgazdasági 
tervben foglaltak végrehajtására.

A pénzügyminiszter előterjesztése alapján 
a korm ány m egtárgyalta és elfogadta az 1973. 
évi állam i költségvetés részletes előirányzatait 
s úgy határozott, hogy a törvényjavaslatot az 
országgyűlés legközelebbi ülésszaka elé ter
jeszti.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke előtéri“ z- 
tést te tt a hitelpolitikai irányelvekről és az 
1973. évi beruházási hitelkontingensekről. A 
kormány az előterjesztést elfogadta.

A M inisztertanács m egtárgyalta és elfogad
ta az Országos Tervhivatal elnökének előter
jesztését a népgazdasági tervezésről szóló tö r
vényjavaslat tervezetéről, s határozatot ho
zott, hogy a törvényjavaslatot az országgyűlés 
legközelebbi ülésszaka elé terjeszti.

A korm ány ezután egyéb ügyeket tárgyalt. 
(MTI)

Magyar—
egyiptomi
árncsere

Elelnltzerlparl listátok tasicskozisa

A huszonévesek 
és a húsprogramKairó

Dr. Szalai Béla külkereske
delmi miniszterhelyettes és 
Mahmud Salabi, az egyipto
mi gazdasági és külkereske
delmi m inisztérium állam tit
kára csütörtökön Kairóban 
aláírta  az 1973. évi m a g y a r -  
egyiptomi árucsereforgalmi 
jegyzőkönyvet.

Az új kereskedelmi megál
lapodás 17 millió fontsterling 
értékű árucserét irányoz elő 
oly módon, hogy egyfelől sta 
bilizálja az utóbbi években 
elért magas forgalmi szintet, 
másfelől lehetővé teszi az 
áruválaszték kölcsönös bőví
tését. Hazánk egyebek között 
hengereltárut, alumínium ot, 
zsilipkapukat, gépeket, a lkat
részeket, vegyi anyagokat, 
gyógyszereket, egészségügyi 
berendezéseket, dohányt, vá
gott barom fit szállít Egyip
tomnak, ahonnan kőolajat, 
gyapotot, rizst, zöldség- és 
gyümölcsféléket, hűtőgépeket, 
textil- és kötöttárukat, ciga
rettát, keleti bazárárut im
portál a hazai szükségletek 
kielégítésére.

A m agyar külkereskedelmi 
delegáció pénteken hazauta
zott Budapestre. (MTI)

Az élelm iszeriparban dol
gozó fiatalok első országos 
aktívaértekezletének második 
napján  18 küldött szólalt fel 
ágazatának m unkásfiataljai 
nevében.

Megyénkből Vincze József- 
né, a Fejér megyei Á llatfor
galmi és Húsipari V állalat 
dolgozója kapott szót. Felszó
lalásából kiderült, hogy ta 
lán a húsiparban foglalkozta
to tt fiatalok helyzete a legne
hezebb, hiszen régi, elavult 
körülmények között kell új 
feladatokat megoldaniuk, 
rossz állapotban lévő épüle
tekben, elhasználódott gé
pekkel dolgozva a húsprog
ram célkitűzéseit megvalósí
taniuk. A m unkát még ne
hezíti a hűtőkapacitás hiá
nya és a szállítás, m ert le
bonyolításához nincs elegen
dő gépkocsi.

K itért a szakm unkáskép
zés nehézségeire. Évenként a 
vállalat 20—25 húsipari szak
m unkást taníttat, akiket más 
húsipari tevékenységet foly

tató — szakm unkás utánpót
lásról nem  gondoskodó —  
üzem ek magasabb béraján
lattal „elcsábítanak”. És en 
nek a következménye az, 
hogy a Fejér megyei Á llat- 
forgalmi és Húsioari Válla
latnál a foglalkoztatottéit 
csupán 16— 20 százaléka
szakmunkás.

A küldöttek felszólalása 
után kerü lt sor a tanácskozás 
felhívásának előterjesztésére, 
mely tartalm azza a küldöttek 
javaslatait és meghatározza a 
fiatalok helyzetét az élelm i
szergazdaság fejlesztésében. 
K im ondták: fokozottabb fi
gyelmet kell szentelni a fia
talok szakmai, gazdaságpoli
tikai ism ereteinek fejlesztésé
re, a term elést segítő mozgal
m ak valam int a  szakmai ve
télkedők szervezésére. Segí
teni kell a pályakezdők be
illeszkedését a  m unkahelyi 
közösségbe, többet kell fog
lalkozni a bejáró fiatalok sa
játos és legtöbbször há trá 
nyos helyzetével. Nagyobb 
együttm űködést kell kialakí
tani a  községi alapszerveze
tekkel. A felhívás szorgal
mazza a  KISZ helyi szerve
zetei a „húsprogram ” felett 
vállalt védnökségét. Végeze
tü l pedig üdvözölte az ifiúsá- 
gi törvény ad ta  lehetősége
ket.

Az aktívaértekezleten a zá
róbeszédet dr. Tamás László, 
az ÉDOSZ főtitkára tarto tta. 
Elmondta, hogy a fiatalok 
egyre nagyobb arányban ke
rülnek be a szakszervezeti 
vezetőségekbe, hogy a tiszt
ségviselők fele harm inc éven 
aluli, és remélhetőleg a  jö
vőben ez a  szám tovább 
emelkedik.

A fő titkár felkérte a kül
dötteket: üzemeikbe vissza
térve, tájékoztassák az el
hangzottakról fiatal m unka
társaikat, ism ertessék meg 
velük a tanácskozás anyagát, 
hogy ennek alapján és segít
ségével még eredményeseb
ben végezhessék feladataikat.

M. L.

Hazaérkezett 
a KISZ 
küldöttsége

Hazaérkezett Moszkvából a 
Magyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetség küldöttsége, am ely 
részt vett a dolgozó fiatalos
nak a szovjet fővárosba* 
rendezett világtalálkozóján.


