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'Épit61PUt3.llt-fejlódésének
alapja hazánk gazd$g'épi.t~ipari
Dyerea- n,.ag készlete.
Koruk, eredetük különbBző. A -gránit, amely'mélység:'ge1i kőze" •. Mecsekben JlóriQDál és a Velenc·ei-hec-segbenNaclap.,.. .
nál található.!
mészkóés a márga Ulcidékes kőzet, amely legnagyobb tömegben a Dunántuli-KHzéphegységben Tan. Iti ;IQfJkut, .!ata·.lián,.a, Dorog, liszke a legismertebb bányabely, illetőleg
kőfejtő •.
,. BIltk hatalmas mészk6 'tl5megéból BélapátfalT$
és Miskolc környé~
, kén folyik jelentős kitermelés.
Ugyanesaküledék~
k6ze1: a KÓTág66'raC5n,Balatonalmádiban, Sárospatakon előforduló homok, illetve'
homokkő is .• Vulkánikus ered;etil kőzeteink is ,nélkilözhetetlenek
,.az épi t61parban.Ilyen
a Balaton mentén a 'Japelea-k5rnyéki bazalt,
az Északi~hegyvidékben Szob, NógrádköTesd,'Jál.lya.határábUl
bányászott andezi t, yalamint a Kazár, ,Eger kBrnyékiés
a Hegyaljai
·riolit-tufa.
!kavicsot általában a felyók törmelákkupjaibél
nyer~
jük. ,Igy a Dllnamentén Hegyesh81mon~~élegyházáni;;.a -Dráva mellett
Gyékényesen, Barc8nál; a Sajó torkolat.vidékán
NJékládházán van
,-legnagyobb kavicsbány~k.
.
.
Jérképv4z1atunkon feltüntettük
néhány tüzállóagyagbányánklel'helyét is, amelynek fejlődő iparunk szempontjából'igen
nagy jelentősége Tan. Ilyen bánya van Csákberény, Piliscea~a,
Bánk, Fel, ~6petény es Mád határában,.
.

.a,

Az épiUó' Sztálinváros
lak6házai •.
• 21 - 4pttó1p~~légf't)ntosabb
"nyersanyagának az agyagot, a mészki:S~et,
· és a márgát tekintjUk.'Azdl1'.lyS;gb'ó1téglát,
a márgáb61 mészk4 hoz- záadásával e:smentet kész1tenek .•. ! mészkBvet hatalmas .kemencékben .
'égetik ki, amely viz hozzáa.ásával válik alkalmassá,mint
oltott
: .ész a falrakáshoz sz.ükséges habarcs elkészi tésekor. J. tégla, a
: .éez éa a eement nélki11~zhe't'etlen a.lakóházak,
a gyárak, a gaz-- .
, daaágiépületek
és a kt1l~nbözó eél t szolgáló középületeképi té· .éhez. Az épitészek af'elsorol t épülettaj ták$t az un. maga!épit6ipar klSrébesorolj ák.
.
- . __
Képbt511 azépül& Sztálinváros lak6há~ait-láthatjUk,
sme11eket a.
lDagasépit6ipar mérnökei terTeztek é8' szakmunkásai épitettek.
; .
I

1 3. ! pécsi mUltt egy ·ré,szlete. -.
.'_
!z"pit6iPU-Jbásii:-tgetl-f01ltos
ága az UD. ~épitóipar
•. Enn'ek a
feladatkörébe
tartozik
az utak, vasutak, hrcrak, .csatornák, a földalattiv8sutak,
az alagutak., stb •. épitése.
j.
•.
A képenláthat6
péesimtlut -.is a mél;yépitóipar mérnökeinek és fizikai dolgozóinak egytittesJBunkája..
1

.
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,4. Agyag-ki tel"Dlelésabékésc'.abai téglagyár bányáj 'ban.
Éplt61parunk-a-kalönbözórendelteiésüépületek
!telépitéséhez é- .
venként, sok milli' téglát használ ,fel. Ennek a nag7Dlennyiségü téglaigénynek a téglaipar csak ugy tud eleget tenni, ha a tégla4*eté~hez szf1kséges a~7ag-mennyiség ki termelését gépesi ti. A l$u(sodik világháboru elott alig néhánykotr6gép mük~d5tt az iparban,
s 'ezeket a gépekei külföldről vásáro1ták. Ma az a81ag kitermeléwe jelentős százalékban gépekkel történik, amelyeket a magyar gépipar állii_ e16.
"
,
J. k~penlátható hatalmas, kotr'gép az ország egyik legnagyobb téglaiyárának,a békéscsabai téglagyárnak agyagbányájában fejti 8
nyersanyagot. Az agyag kitermelésének ezt a m'dját a szakemberek
baggeres fejtésnek nevezik.
6. Kóbányán vizágyuval fejtik ~z agyago~ •
.J.z',országmajdném-mitiden-táján -van'téglaegetéshez aikalmas agyag.
'ICi
termelése azonban nem mindenütt tört.nik egyformán. A kisebb
ac7agbányákban általában az UB. markológépek, vagy exkavátorok
végzik ezt a munkát. A K6bányai Téglagyár anyagbáJlY~Jában;·;az;.?gy~g
fejtésének egy másik módját alkalmazzá~. NagiP70másu vizsugársegitségével az un. vizágyuval lazitják, illetóleg omlasztják az
agyagrétegekei •.
6. A málYitéglagyár
távlati képe.
A telá~ab4dulást -tlSvet5en-az'újjáépi t éa , a három és ~t~veB t.erv
során népgazdaságunk álland6an n~vekv6igényeit téglaiparunk csak
ugy tudta kielégiteni, hogy téglagyáraink legnagyobb részét az
elmult tiz év alatt korszerU berendezésekkel látta el, vagy ujakat
épitett. Ilyen ujQnnán épitett gyár, amely a korszerU követel.tSnyeknekteljesen megfelel, a kép~nkön'láthai6 Mályi-téglagyár
is.
.
,

7. !Uzál16téllagyár.
f~gla1pát'ütlknak-nettlcsak_a
magasépités sok l1i11i's téglaszt1kségletet kellkielégitenie. J.nagy vasolvaszt6kbelsó falazásához 0.l1&n téglára Tan 8ziikség,.amely ellenáll a legnagyobb h6hatásoknak is~ J.zilyen téglát-tiizálliStéglinaknevezzük •.A legáltalánosabban 'használt tüzállótégla samott~tégla néven ismeretes.,TUzilldtégla a Taskoh~k, az üvegip~r, a kOkszo16mUvek, a gázgy4rak,
acementgyárak, a mészégeték:kemene'1nek, valaaint a villamos .
centr'l~k kaz6njainak t5 épit6anyaga. Els6 ötéves tervUnk büszkeségeinek, az CSzdi6s a sztál1nvárosi nagykohóknak ezt a fontos
"bélésal1yag't" hazai tüzállóanyagb61 az6zE1i, a miskolci ésa
.
sztálinvárosi tiizál16 téglagyárainkban 'álli tj~k e16.
'
I

8.

':di!~~íi:~~*~_~~~~~~~~~~_:~
~~~~~~~~~~k, _r.~l~ra~~~elhel~'.z-

Az agyagon;-illet6leg 8 tégl~ kivül nélkU16zhetetlen nyersanyagaaz épitóiparnak a mészk6 és a márga. A térképvázlaton csak a
le,fontosabb lel6helyeket ttintettükfel. J.mészk6 ésa márga fel~
tárásánál dönt6 szerepet játszott.a szénbány'k közelsége. Ezért
vannak a legnagyobb és legkor.szerübb mész~getóink és cementgyárainlt a .pécsi, tatai; dorogi.' ill. borseGi szénmedencében.,
reaend, fa1;abánya, Lábatlan,Bélapáitalva mészéget6je és eementgyára. valamint a Selypi-cementgyar szocialista épitésÜDk legjel@ntósebb,Uzemei kBzé tartoz~k.
: 56-1J34l/1.72,~ ,
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9. Bélap&tfalvai'mészftzem.
Legnagyobb éé legmodernébb mészégetónk Bálapátfalván van, amely
els4 ötéves tervlink 'nagyberuházásainak: legjelent'ósebb ereamánye.
A kép. hátterében a bélapátfalvi mészkóbánya is jól látható.
lQ~ Kézi k6termelésa

!
,1

..

,

t6kések mészkóbányáibaD~
AZ'embéri'mutiR:aer6'R:1mélétlen-igénybe~ételétlek felszámolását jelenti, hogy nemcsak a mészti.zemekben végeztetjük el a legnehezebb
munkát a leghaladottabb,~eehnikai
m6dszerek és a legmodernebb
'
gépi berendezések, alkalmazásával, hanem a kőbányákbanis
uj bánya.müvelési m6dszereke1 valtSsitottunlt meg, amelyeket korszeru.
szállit6berendezések
fokozat98 bevezetése egész it ki. Képürik a k6bányász81 elmara.dott, korszerűtlen mÓdszerét, és az ember kfny~rtelen kizs4kmánYOlását
ábr4zo1ja. Ez jellemezte a felszabadulás,
előtti kapitalista idők kóbpyáazat4t,'amikor
nem volt érdeke a
t6ké~nek a gépesités, me;rt munkaeróbóven
állt rendelkezésére.
'll. 4 modern technika alkalmazása mészlc'6bányáinkban.
A' felszabadulás' IItán -a' t6kések -ke zén lé~6" b4nyák - 'llamosi tásával
uj bányamUvelési m6dszereket honositottunk meg, e ma már a robbantásssl felaprózott mészk~vet exkavátorok emelik tehergépke,osikra, dömperekbe, hogy rendeltetési helytikre szállitsák. Ké .•.
,pUnk a 1ábatlani-mésztizem Keoskek6i~mészbányájának
bányaudvará~
mutatja.
,,'12~ A Dorogi-mészizem.

A Gé~euaé-égetáar6-kivá16an

alkalmas mészköveit a dorogiuj
matikus mésziizGmben dolgozzák fel épitkezési célokra.

auto-

13. A 1ábatlani-cementgyár.
A'aemé~t-a-~Or9t~~U

éPlttézésnek egyik legfontosabb nyersanyaga.
mészk6ból vagy márgáb61 égetik. ,KépfinklSna Lábatlanicementgyár J,áthat6,amelyet a felszabadulás után-elsőnek, még a
hároméves terv idején, 1947~ben korszerUsitettUnk,
~ ezzel kapaoitását többszörösére emeltük. A háttérben közvetlenül az épiletek mög~tt a Duna láthat'.

A cementei

'~.

A !otabánYai-cementgytr

és környékének

Az oré~~-légllagyobb'eémentgyárá'!at.báilyán

távlati képe.
Vén~ 'Itt

a márga fej-

tését61 kezdve a szállitÁsra alkal,aas cement csomagolásáig
iem .unkafolyamato~ gépesitettUnk.
'

min-

15. Kazál"klSrn:ékiriolit-/vulkáni/
tufa térszin.
Alábatlani;'e.-tatábá!'lyai:caméntgyárban
m4,t-gából,mészkőből ké- "
szül a cement. Az' é'pitóiparban ez a cementféleseg portlandcement '
néven ismeretes. Azt tapasztalták,hogy
a esatornázásra szolgáló
- földalattibe'bllcsövek,
,amelyeket portlalldeementból készítettek,
!3gyes helyeken igen hamar tönkrementek. A oement pus,ztulását a
talajviz kUlönböző kénsav&s,sÓinak oldata okozta. A pusztulás
ktillnösen a Budú lefektete"t'betoncsökevben
következett be rövidid6
alatt. Ezek a tapasztalatok készt.~ltték a szakembereket
arra, hogy olyan oementeikéazitsenek,
amely ezeknek a kémiai'
hatásoknak ellenáll. A kisérletek sikerrel jártak. A vulkáni~tufának és a portlandeementnek .egfelelÓ aránya kevel'éséból állit-
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-

jik e16 az un. 1rasz~cementet, amely a követelményeknek teljese:.1.
mégfelel. Nemcsak a~öldalatti csatorna-épités, hanem a fokozatosan megva16sulásra kérv16 vizépitési terveink szempontjából is
igen nagy jelentősége van ennek a cementfajtának. A trasz-ee.entet la Selypi-cementgyár késziti. Képünk Kazár kClrnyéki riolitl.•.
ulk4ni/ tufa térszint ibrázGl, amelyet az esőv1z, a h6lé kt>r:"
rodált.
'
16. 4 Hej6csabai-kch6cementgyár távlati képe. láS1ölt'áaztt1inl<:na.k~4~Róh6lCb61-t:1kérn16 salák kezelése és elhelye-zése állandó problémát, gondot okozott. Jtéves tervünk nagyfoku
oement szUksé-glete vezette cementiparunk _érnlSkeit a Szovjetuni6
tapasztalatainak felhasználásával a kohósalak eementipari feldolgozására. A vulkdniwtuták feldelgozásához hason16an a finom li8zt~
t6ér81t keh'salalmak a portland-o ••enttel való arányoskeveréete
utján készül Hej6csab4n a-nagy~=ilárdságll kohócement, amely nemosak hazai cement fGgyasztásunk', hanem nagyarányu cement Ixpor"!" tunk szempGntjáb6l is igen nagy jel'llt5ségü. \
lt'pUnk a Hejóosabai-kohócementgyár
távlati képét mutatja. A háttérben Hejőcsaba~~ázai
l~that~k. Az üzem épiletei k6zött-az e16térben cement s~állitásrs várakoz6 fede~t vasut1 kocsik és koh6salakot tartalmaz6 nyitott vasuti kocsik sora áll.

-17•• Nyergesujfalui-Eternit-mfivek gl.r~elepe.
J.-O.JIlentet·az·épitóipar-e.kt11önbCS~6·betonózási
müveletekhez tötóanyalként használja. Da a eamentet kötőanyagként használják fel a
mUpala készitésénél is. Ebben az esetben azonban kavics helyett
az azbe~zt nevU-ásvány az adalék anyag. Mivel hazánkban nincs
aZbeszt-bánya, hozzánk főként a Szovjetuni6ból szállitják az azbesztet. Duna-tengerjár6 hajóink hoznak néha Cipru8z szigetéről
é8 .1~~and~1~klzvetitésével
rhodéziaiazbeszte't is. 1. mUpala kittnl tulajdonságai k6zé tartozik nagy nyomó-és huz6 szilárdaága.
TUzbiztonsága, idő411ósága és vizhatlansága els5rendU épit6anyag- _
gá teszi. NY$rgesujfalun van nálunkmlpalagyár. Ez a gyár késziti
a k6zismert Ele~nitw,&la lefolyécs&veket,-függ6csatornákat, te1iőfedó lemezeket. KépUnk a nyel'gesujf-alaiIterni t-mUvet gyártelepét
mutatja. J.zbeszi cementesiveket raknak vagonba elektro.os 08ilasorral.
18. Ré8~1et • Budafoki-uti épit6elemgyárból,
A' tU!tilént..,té1ll1as:tft'~á8ánák· jél~ntősége akkor-nőtt meg ugJtisszerüen, amikor a háromeves terv vegrehajtása- során az épit6iparra háruló uj feladatok szilkségszerü következméntként irták e16 az uj
épit6technikának a bevezetését. Ez az e16regyártott épit6eleaek
minél nagyobb m~rték« felhasználását jelentette. A beton és vas~
betoD épit6elemek korszerü e16;-egyár.tása hazánkban jár6 szav-jet szakemberek utmutatása alapj4n indult meg. és elsó ötéves+ '
1ierv alatt épUlt és teljesen gépesitett épületelemgyárainkban .
ma már sorozatban gyárt juk a nagy épitkezéseinkhez szükséges -főbb épületelemeken kivül a bányaazat, a posta, a vasut, a mezőgazdásági épületek és a-sajátház épitések céljaira a legkülönbözőbb szerkezeti elemeket. Képünk a Budafoki-uti épületelemgyárbél mutat be egy részletet. Gépkocsira szerelt emelődaruval e'lőre gyártott elemeke1 raknak vagonba.
+""t,ervUnk_hatalmas -méretü beruházásai nyomán vált jelentős
ipar-_
:-:á,ggá.

Az első ötéves
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19. tpUl Kazincbarcika.
ElóTa gyártott elemekből állitják össze az épűlő Kazinebarcikai
Er6mii épUleteinek fó vázát. A vasbeton gerendákat kitöltő falazat
egy részét, aZ8J,Jlelódarut61 jobbra léTÓ épUletrészben már belehelyezték. Jobbra lent a háttérben .a kép sarkában: beeme Léer-e 'v<Ír6
kitBItó falazati elemek feküsznek. Az épületen még az ablakkeretek is ~lóregyártott vasbetonb61 vannak.
,20. Kavics-rakodás

:'

a pesti dunaparton,,..
Betött-lteVéí'éséhéZ;-elóre-gyártött-beion-épüleielemek
készitéséhez
folyami kaviesot használnak fel, amelyhez a szakemberek sz:er-int
a legalkalmasabb a dunai kavics. Ez~ il kavicsot a Duna zátonyos
szakaszain kotrógápek hozzák a felszinre, és rakják uszályokb ••
Az ''tlsz#lyokb61 a sódert Idunai kavicsotl hatalmas szálli t6szalaggal kombinált emelógép un. betongyüjtőbe, vagy rakod6garat~a
szállítja. Innen viszik a .gépkocsik rendeltetési helyükre ezt a
fontos épitóipari nyersanyagot. KépfinkMn ez a munkafolyamat láthat6.
'
~,
-

21. Térké vázlat a kavics homokkő és a kaolin f~ldra zi elhel ez...;;.e.;;;;.s...;;.e;;;..r...;;..;;;;.l~.
"
'.Az,épitól1}ár-Szükségletét a dunai kavicson kivül Barcs. Gyékényes,
Hegyeshalom, Pestlórine, Dé~egyháza, Nyékládháza és más kavicsbányákb61 biztositja. Az épitőiparban nagy mennyiségben felhasz'nált táblaüveg készitésének egyik alapanyaga a kvarehomok vagy
~veg-h0mok, amelyet a Balatonmenti Kóvágóórs, a Velencei-hegyeég
EK-i lejtőin Pázmánd, a Mátra lJ-i lábainál Gyling,.essolymos, és a.
T'Qkaji-hegysor 1)-i végzódés'nélMád
határában bányászunk.'
,,;;;;:;k.;;;.e...;;;;,

,.

i.

,

.Ó>

-

_

-

•.

,

•

'

't}veggyáraink többsége a szénmedencékben épült, mert _az olcsóbb minőségü szenet, szénport a helyszinen gazdaságosabb volt felhasználni. Ugyanis az liveggyártás nagy hóenergiát igényel, s mivel az
, J-,i szénfogY8sztása
egy-egy üveggyárnak többszUröse a kvarehemokénál, elónyosebbvol t a homokot "szállitani. A. Horthy-fasizmus
idején a kvarcho~~kot.kizárólag
külföldről hozták, főként a németországi hoehenbQcks1 kvarohomok-bányáb61.
Iparunk, elsósorban'
nehézvegyiparunk
fejlődése lehetóvé tette, hogy az üveggyártás
tu.lnyeraórészben hazai nyersanyagot használj on fel. Ma a,z fivegipar külföldi, ~elga, eseh kTarehomokqt csak kis mértékben vesz
igénybe, ami tekintélyes valuta-megtakaritáet
jelent népgazdaeá,gunk számára. ~érképvázlá.tunk az üveg~homok hazai elófordulásait
mutatja'be, valamint a lelóhelyt61 az üveggyárhoz,vezetó
legközelebbi vasutvonalat, éa a kUlföldről behozott üveg-ho.ok utlrányát.
,Terképvázlatunkra
feljegyeztük két legnagyobb kaolinbányánk le1.óhelyét,is. Ez Kád és S~ospat'ak •

!

.22. A. k5vág45órsi "kőienger".
KépÜt11Ca ~k6'9'ág65í'$i
"pannonkor-í hQmokk6 nagy tömegü előfordulását
mutatja.!
nép "kótengernek" nevezi ezt az asztalnagyságt61
apró
szikladarabokig váltakozó' homokk6 ti:Smeget.A,légifelvétel mintegy
SQO méter magasságb6l készült.
.J

23. Részlet aZagyvapálfalvi-táblaüveggyárb61.
A napfánlee:li1l1ttkahelyek,iSkolák, a lakóházak és üzletek ablakr..,
illególeg kirakat flvegei a miskolci é8 a zagyvapálfalvi táblaUveg-

5fi-13343/l,2.

- 5 -

"

g7árba~ készülnek. ~alra az a~lak előtt már kész üveg-táblák'fek'szenek az asztalon. Az előtérben balra egy hatalmas tábla«veget
állitanak szakavatott ~lóvigyázaiossággal a tSl''tó-állványra. Jobb-.
ra egy üTegvág6 gép áll.
.
24. Az angyalföldi általános iskola.
zagyTapálf'ál\t'án"kászt1ltáblaktivegtken 4t árad az életet adó napfény az angyalf5ldi általános iskola tágas tantermeibe. Az illen
iskolákban vidámabb az élet, öröm a tanulás.

25. Kád-B0m.bolyi kaolinbánya távlati képe·.
Az-épit6iPér-fi,ér$an1égai-k~~~-SóróljUk-a
kaolint is, amelyből
rohamosan fejl646 iparlInk számára többféle nélktil<Szhetetlen cikk
készül. Tis~ta kaolin hazánkban a Zempléni-hegysorban találhato.
K4pflnk a Kái-B$mbo11i kaelinbár.:~8távlati képét' mutatja.

a

26. Részlet
Kóbányai-p~reelángyárból.
Az örszág-nAgymé:tetn'villamöaltása-élsósorban
a szigeteló poraelán gyártását helyezte előtérbe, -de a lakásépitések óriási üteme
a esempe, a eeerépkályha, a kiiltiriböz6
egészségügyi áruk nagy tl:SmegU előállitását is szükségessé tette. A képen a KŐbányai-por-aelángyár egyik üze~részlete látható, ahol a mosdótálakon végzi~
az utols6aimitásokat.
-aZ,-.A budaRt3sti Kge,8uth-szQbor talapzata.

A h0D1ottÓí1elt"tCSbbféle-fajtáját-1smérjük.-.lz Uveghomok~n, a
kvarciton kivül hazánkban olyan_keménységü hctmokkó,is vao, amely
épitókónek is j6l felhasználhai6r-Ilyen homokkő-előfordulás van
pl. ~alatonalmá4iban, amely,szépvörös
szine miatt kedvelt épitók6. Bbb51 a vörös homokkób6l kés~Ult abudapeeti KC8suth-szobor :talapzata.
28. A Déli-pál:yaudvar Vérmező felóli lépcsői.
Balatóttal$ádi 'vör5s·homókk~ve1n-kivül -kedvelt épitókó a budapesti
Hárahegyi-sársa h01l0kkő is. Számos épitkezésnél használták fel e.
Hársheg1i-bányábanfejtett
hQmokk6vet a JIlUltbanés most is. Igy
péld,ául a Dél1-pályaudl'~ télszigetszeriien előre nyn16 pályatestét támaszt6 falazatot es a Vé%.tmez6felőli lépesózetet Háraheg7ihomokkób61 épitették, ugyan igy az utt5r6vasut alaguiját is ebDe
a kőzeibe furiák.
KépUnk a Déli-pályaud,Yu "rmez6
-Hársheui-homoktóbcSl ép1 tettek.

felőli lépcsőit mutatja, amelyet

29. 1;pc-talpas vontaté- .unka közben.
4z'-ed4ig"'felaOrOl"t
-é:P1tés1-anY8.got'elsósorban a magasépi tóipar
nyer.anyagai. !z Uzemek, lakóházak épitésénél a téglán, cementen
és ivegen l!=ivül te-kintélyes mennyiségben használ fel épitóiparunk
vasat, alUlllilliwnotés fát is. Mivel fa készletünk teljes mértékben nem fedezi a szükségletet, ezért részben épületelemek elóregyártásával , részben import utjánp6toljuk
a hiányt. ÉpülettaszükségletÜDk,egy részét tehát erd6~azdasá~unknak kell pótolnia.
Rzt a famennyiséget a Dunántuli-Kt:lzephegyses, valamint az iszaki-
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hegyvidék hatalmas erdeib61 a Szovjetunió tapasztalatai alapján
~'pi er6vel.termeljtik ki.
Képilnk a gépe si tett faki t'ermelés egy részlet.ét mutatja •.Az' egri
erdőgazdaság gondozásában lévóFels6tárkányi-.rdőben
lánetalpas
.vontató ezállitja a kivágott rönk~ket a gyUjtó~elyre.

JG. Egy

rfirésztelep dunai kikl)l'J.!.:.
TJsz6daruval,'émelik"ki'a"r15nklSké't'e.Zuezályb'l
ize. telephe176n.
'.
'.

a Dunamenti

fürész-

'31 •.,tA BárosiJ'ÜJ'észárugyár udvarán •••
.,,hárosi -,üréé~árugyá:tba.n '.
gófidoeal1 ~tlg1elnek arra, hogy a gyár udvarán ·felhalmozott rönkijket meg6vjik a)offill.ed.éstőlt ezért állandóan lQcsoljllk., A,képen jeSl.láthat6 alocso16,
a háttérben pedig a fürészizem. épülete.
.

32.

A

Galga-vasut •
.A'felazabadülás-után
a három, de kül~nösen elsó ötéve, tervUnk a1att rohamléptekben
fejlődő 1parunk, és a nagyüzemi termelésre
fokCilzatoaan áttéró mezcSgazciaságunk nemcs$.k a magasépit5ipar ugrá88zerfi fejlődését vonta maga után,.hanem amélyépitóipar
fejlő.désé 'elóttiaazinte
korlátlan lehetőséget nyitott,meg •.Már a háborna puaztitásQk eltüntetésével is sokszor~s'ra nőtt a ~élyépitó
ipar nyersanyag igénye, amely a későbbi évek során - uj kBzuti .
t6utvonalak, bekötő utai,.hidak, átereszek, uj vasutvonalak stb.
épitésével toiább fokoz6dott.
.
.
.Képünk a Gal~a-vasut egy r~szletét mutatja. AZ uj vasutvonal az
a.zód-váoi fovonalon épült, s ezzel közvetlen kapcsolat létesült
hazánk északnyugati és északkeleti irányu forgalma. köz5tt.
.

-

ll. Térképvázlat- a Tapolca-környéki

bazal tokr6l •
.aazaltbányáink t{5bbáége'a -Balaton árka mentén "fel tört vulkáni kupokban van. Térképvázlatunk
a Tapolca-környéki
bazalt-előfordulások két ~agy csoportját - a Tátika ~s a Badaesony-esoport$t:mutatja be. Az I~es a badacsonyto •• ji, a II-es a nemeetördemici,
a I1I"'8s a nemesgulác;ai, a 1V••es $ diszeli, az V~{l8 a halápi, 8
VI~os az'tHtsai"a VII-es pedig 8 sümegi bazalibányát jelöli •.

34. A Tapolcai-medence

távlati kéRe •.
A T$pOlea.i';'lJledél'lcét"kör,Ulölé16-rolharitikus
szépségü bazaltktipok
.
távlati képét láthatjuk. Baloldalt a Badaesonytömege,
tövében
lladacsonytomaj h4zai, középen Szentgyörgy-hegye,
a szabályos. alaku sötét kup 8.;uláes, migitte 8 SfJmegi-hegység.

35. Kép Uzsár61.

..

.

"-'Iát1lta,;,ca~pö:.e-taan mintegy- ,336 • magasan

emelkedik alj,ász-hegység "bazalt tömege. ~ hegy-ség meredek oldalában nyitottúk: meg
1'48 májusában hazánk legnagyobb bazaltbányáját, UZS$ pusztánál •
.l beoslések szerint kb. 52. llilli6 tonnak6mennyiaégre
lehet itt
s~$nita~i, amely több {évt1zedre biztositja bazaltk6 aziikségletünket. A képen azelótérb81&
k4szállit6t, lent balra a völgyben
az aj lakótelepet lehet látni. !k5szállit6t61 jobbra a hatalmas
osztályozó és rakod6 berendezés épUlete magasodik ki.! háttérbe~ Haláp körvonalai látszanak •. '
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36. U~burkolás'bazal tkock,kkal,•.·
.1.Balaton-menti baz-altbál1yákb6l vald kockakövekkel burkolj álc a
'képen láthat6 utat is. Ezeket az utburko16 bazaltkockákat láthatjuk .az ország valamennyi vllrosában, scStma már igen sok faluban
is. Ipari fejl4désünkkel lépést ·tart a közlekedés is. A gyors,biz·tonságos k6zlekedésnek pedig egyik előfeltétele a kifogástalenul
karbantartott uthál6zai.
.'-

3%. J. Szobi-andezi~b'nya uj rakod6berendezése.
4

.

"'z' Észalt1';'hegy-t1dét"vulkánikús'
ér-éJdétfl-heg1Edben
található gazdag andez-11készlet szinte kimerithetetlen mennyiségüépit'követ
biztosit a mélyépit6ipar sz_ára, bár az .szaki-hegyvidék falvaiban lakóház.épi téshez is felhasználják, nagy:kem'nysége miatt' a~
zonban csak alapkőnek, lépcsőnek. Az utépit6k főként járdaszegélynekhasználják.
Apró, zuzott formájában vasut! ttiltések, koesititak épit6k5ve. KépUnk'az amerikai bOlllbatámádás,által szétrombolt
SB9bi-andezitbánya ujjáépitett, illetőleg ujonnan épitett osztá11ozó-és rakodéberendezéaét mutatja be.
38. J. Velencei-hegység gránitkupjai.
Az lllt-t'
~aáüt.;.;
'sót -mindinltábbno.·vekvÓJelentős.éggel a vizépi tés
:1.sain«t több és több.épitókiSvet igényel. J. bazalton és andeziten
kivfil tekintélyes mennyiségben használ fel mélyépitóiparunk Gyöngy~slJn, Olaszliszkán, TeIkibányán fejtett riolitot, valamint a
Dunántuli-középhegységben és a Bükkben kitel'aeltmészk6vet is.·
Ezeken kivfll.kedvelt épitőköve·feSként hidépitóinknek a gránit,
·amely nagy szilárdságán, tartcSsságán,fe;t.t11
szép -fényesre is esiszolhat6. J. fasiszta·barbarizmusnak áldozatul esett Erzsébet-hid
p'illéreit, hidf6it is gráni tb61 épitették. Hazánkban gránitot' a
Mecsek ÉK-i nyulványaiban,. Kórágyon ,és a Velencei-hegységben Na~.
daponbányásznak.
.
J. iégifelvétel a Veleneei-t6és kö~nyékének egy kisrészletér61
készült •.A tóparton Velence község házai láthat6k, aJSg6tte balr61 alac.sony gránitdombok.A gránitdombok masgöt~ a háttérben a .
•eleghegy tömege, s a kett6ktizött vu Badap község.
. .:
-

.

39. Abuiapesti

·.ügyet.a diszit6 kövei.
A gr'111thé~~haaon16~n'j61-raraghat6 és-esiszolhatóa mészkővel
.rGkon mmánr
is ,amelyet épi.t'ész.eint
diszi t6k6nek szivesenltas.ználnak ffll. Ez a .k&·zetfajta,:amelyet-gerecsei v6rös márvány~ néven ismernek, lis$ke~s ~ardos környékén találhat6.Ezta
piszkiei
vörös lIlárványthasznált'kfel a-budapesti'.teg.ta.
épiiésél1él·
1s. J. képeu .láthat6 14mpatart6 oszlep és az emeleti piilér b~rkolata fürészelt piszkeivörösmárványbOl
van.
.
I

K~szülta

-,
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