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Mélyművelésű kőbánya Lábatlanon
A hazai kőbányászat tö rté

netében egyedülálló fejtésm ó
dot honosítottak meg a  Lá- 
batlani Cem ent- és Mészmű
vek szakemberei. Az üzem 
Dogger nevű bányájában 
mélyműveléssel term elik a 
mészégetéshez és a cem ent- 
gyártáshoz szükséges követ. A 
bányatérség perem étől lejtős 
szögben, robbantással halad
nak a hegy, illetve az így k i
alakuló homlokfal irányába. 
Ezzel a m ódszerrel a já ró 
szint alá hajló  rézsüt képez
nek, de ennek lejtszögét úgy 
alak ítják  ki, hogy a tíz ton
nás Rába döm perekkel lebo
nyolíthassák a szállítást.

A mélyművelás bevezetését 
a Dogger bánya sajátos kő
zetviszonyai tették  szükséges
sé. Ezen a terü leten  ugyanis 
a mészégetésre alkalm atlan

vasoxiddús kő alkotja a felső 
rétegeket, s a  m inden szem
pontból kifogástalan kőanyag 
ezek a la tt fekszik. A mély
műveléssel később lehetővé 
válik  egy ideális 10—15 mé
te r magas bányafal, kiképzé
se, ahol m ár a hagyományos 
technológiával fejthetik  a  jó
minőségű követ. A lábatlani 
szakem berek m erész vállalko
zásukkal lényegében egy 
hosszú ideje szünetelő, „ha
lá lra  íté lt” bányát m entettek 
meg, s alakíto ttak  á t gazda
ságosan term elő alapanyag 
forrássá. A m últ esztendőben 
m egindult kísérleti term elés 
eredm ényeként százezer ton
na kővel já ru ltak  hozzá az 
üzem nyersanyag igényéhez, s 
az idén m ár ennél is nagyobb 
mennyiséget fejtenek ebben a 
bányarészben.

Minden b e r u h á z á s  e lk é s z ü lt  
a  k o m á ro m i járás f sz -e ib e n

A komáromi já rás term elő
szövetkezeteiben — először lé
tezésük óta — 1966-ban elké
szült m inden beruházás. Az 
eredm ényt a  jó előkészítés ré
vén sikerült elérni. Az összes 
építkezés értéke m eghaladta a 
huszonegymillió forintot. Kü
lönösen figyelemreméltó, hogy 
a beruházások több m int ha t
van százaléka a  termelőszö
vetkezetek házilagos kivitele
zésében készült. A vállalatok 
az á ltaluk  végzett m unkákkal

határidő elő tt te ljesítették te r
vüket. A KOMÉP túlteljesí
tést is elért. A bársonyosi te- 
hénisitállót ugyanis nem  eb
ben az esztendőben, hanem 
még az elm últ évben fejezték 
be.

Az előkészületek m egtörtén
tek, hogy ebben az évben is 
hasonló eredm ényt érjenek el. 
Az építkezési beruházás érté
ke m eghaladja a tizenhárom 
milliót.

MüÉalsely, alólkötelező a manikür
A nyergesújfalúi viszkóza

gyár legfiatalabb üzemében, a 
selyem gyárban dolgoznak a 
megye legápoltabb kezű asz- 
szonyai é s ; leányai. Az itt 
gyárto tt rendkívül kényes se
lyemszálakhoz valóban sely
mes tapintású ű jják  kellenek. 
A kényes term ék minőségének 
biztosítása különösen a tex- 
til terem ben nehéz feladat. 
Egyetlen porszem elegendő 
ahhoz, hogy a  m ikroszkopiku
san vékony selyemszál fel- 
bolyhosodjék, elszakadjon, nem  
beszélve az érdes bőrfelület 
roncsoló hatásáról. A kézápo
lásra ebben az üzemben ezért 
különösen gondot fordítanak. 
A mosdókat kézápoló kenőcs- 
csal lá tták  el és kötelezővé 
tették  a manikűrt.. A m aniüü- 
rös „kisasszonyok” éjjel-nap
pal három  m űszakban állnak

az üzemrészben törzsvendé
geik rendelkezésére.

Ebben a laboratórium i kö
rülm ényeket igénylő üzemben 
ragyogó tisztaság uralkodik. A 
takarítónők rendszeres porszí
vós őrjárato t ta rta la k , a  gé
pek kezelői pedig legalább na
ponta egyszer a  berendezések 
m inden alkat,részét letörlik.
Még a  hagyományos ceruzát 
is szám űzték ebből az üzem
részből, ugyanis a helyezésinél 
keletkező finom grafitpor is 
rongálja a selyem szálakat. A 
csöveknél ■ fotocellák ellenőr
zik és akadályozzák meg, hogy 
egyetlen bolyhos szál se ke
rüljön „ hengerekre. A m inő
ség m egóvásában anyagilag is 
érdekeltek a dolgozók. Pré
m ium ukat az érték! érv  telje
sítése u tán  kapják, s ez az 
első osztályú term ékek a rá 
nyával együtt emelkedik.

Nyolcvanötezer köbméter földmunka
a Tatai Vízgazdálkodási Társulat idei tervében

A víz lehet jó  segítőtárs a 
mezőn — pélejául öntözésnél 
—, de lehet ellenség is. Ami 
az u tóbbit illeti, bizony ez 
nem ritkán  százezreket, sőt 
m illiókat „em elt” ki a kollek
tívák pénztárcájából. így m ár 
az is érthetőbb, hogy 1962-

község védelme érdekében 
nagy jelentőségű volt ez a 
munka. A vértesszöllősi Jó 
szerencsét T,sz-nél elvégzett 
vízrendezés eredményeképpen 
mintegy 120 holdon vált biz
tonságossá a szántóföldi nö
vénytermesztés. A többi ter-

Szomód határában a hegyekből lezúduló esővíz nemcsak a 
szántóföld term őrétegét pusztította, hanem  m ár a község 

belterületét is veszélyeztette.

ben milyen elgondolással 
hozták létre a Tatai Vízgaz
dálkodási Társulatot a  kör
nyékbeli tsz-ek. A vállalkozás 
fő célja az volt, hogy vala
mennyi érdekelt szövetkezet 
földjén felszámol iák a vadvi
zek századokon át oly gyakor
ta  ismétlődő pusztítását. Ebr 
‘ben minden eddiginél kim a- 

. gaslóbb eredm ényt értek el a 
m últ évben.

A társulat tavaly a terve
zett öt és negyedmillió forint
tal szemben, ötmillfó-nvolp- 

■száztizenhétezer forint érté
kű vízrendezési építőm unkát 
végzett a szövetkezetekben, 
így az éves tervet 110 száza
lékra teljesítette. A vízrende
zések során összesen nyolc- 
vannégyezer köbm éter föld
m unkát végeztek.

A legjelentősebb m unkák 
színhelye volt: p naszály-gré- 

■*bicsi vízfolyás öblözetében, 
továbbá Vértesszöllősön az Ál- 
ta lér mentén, Környe és 
Kecskéd határában, valam int 
a dadi tsz m ajorterületén, a 
haj—tatai vízfolvás m entén és 
Neszmélyen a Nváracska pa
tak rendezésénél. Szomódon 
a vadvíz mintegy ötven hold 
szántóföldről mosta volna el 
a term őréteget, ha megkésnek 
a vízrendezéssel. Szomódon 
mind a mezőgazdasági műve
lés a la tt lévő terület, m ind a

melőszövetkezetnél is hasonló 
a helyzet, s az 1966. évi víz
rendezéssel m egm entett é r té 
keket valóban százezrekkel; 
sőt m illiókkal lehetne kifejez
ni.

M ajdnem két és fél ez ez 
holdat é rin t a  tá rsu la t m últ 
évi építőm unkája, vagyis ek
kora terü leten  tö rte meg a  
víz pusztító erejét. Külön fi
gyelmet érdemel, hogy ezek
hez a m unkálatokhoz m int
egy félmillió forin t állam i tá 
m ogatást is kaptak  a szövet
kezetek. Ugyanakkor a  tá rsu 
la t kollektívája a tervezetten 
felül még több m int negyed- 
millió forin ttal csökkentette 
az építési költségeket.

Ami az 1967. évi vízrende
zési m unkát illeti, összesen 
nyolcvanötezer köbm éter 
földm unkát végeznek el. Te
há t ezerrel többet, m int ta 
valy. Ezt segíti a földm unkák 
további gépesítése. Ez is ép
pen úgy a tervek között sze
repel, m in t a term észet erői
nek megfékezése, a szövetke
zetek szántóföldjeinek meg
óvása. K. E.

A nagyszabású építőmunka után — am elyet a Tatai Víz
gazdálkodási T ársulat d tT~ozöi végeztek — így fest a 

meder képe

Március l-cn ke*ílőd?k a «rvártái

R eko rd te rm e lésre  k é szü ln ek  Tatán
Olyan sürgés-forgás, lázas 

igyekezet fogadia a látogatót 
Tatán, az Északdunántúli 
Tégla- és Cserépipari V álla
la t Baji úti üzemében, m in t
ha a szezon derekán lennénk. 
Pedig ez még csak a szoká
sos téli nagyjavítás ideje. Bár 
ez nem a szokásos piódon 
történik. Nemrégiben az 
üzemvezetőség m egvitatta az 
idei lehetőségeket, néhány 
merész ..húzásra” vállalkoz
tak, m aid a  brigád vezetőkkel 
egyetértésben fogtak neki a 
m unkának.

A bányában 200 méternyi 
sínhálózatot cserélnek k i :
gyorsul az anyagszállítás, a 
génállás Is csökken. A telepen 
250 m éter hosszú fészersort 
építenek, hogy a bangetták 
helvét egyre inkább  a fedett 
rak terü letek  foglallak el. Az 
elemi k á r t szeretnék a felére 
csökkenteni ezzel. A tégla- 
gyártást pedig növelni azzal,

hogy nváridőben 3 műszakban 
já ra tják  a présgépeket és ez
zel nem csak termelési re 
kordot k ívánnak elérni, de ke
vesebb fűtőanyag mellett, 
jobb minőségű term éket élő
állítani. Az éjszakai energia- 
fogyasztás olcsóbb, a gépek 
kihasználása m aximálódik. A 
gépalkatrész ellátást a vál
lalat biztosítia számukra.

Tavaly 22.3 millió nyers
téglát készítettek, most 24 
milliót vállalnak és 7,5 m il
lió darab  cserepet. Szerve
zettséget, folvam atos m u n k á t 
nem kis erőfeszítést kíván 
tőlük ez. de végső soron m a
guk határoztak  így és alapo
san m egvitatták a körülm énye
ket. Olyan részletekre is gon
doltak, hogy eső, génállás, 
egyéb obiektív akadályok 
esetén m iként tud ják  mielőbb 
pótolni a kiesést.

Tervtárgyalásukon a vállalat 
igazgatója azonban még en

nél is m agasabbra em elte a 
mércét. Meglepődtek, s mi 
tagadás, elkeseredtek egy ki
csit. Soha ilven merész te r
veket nem építettek m aguk
nak. mégis kevés. Eredmény 
nélkül utazott vissza Győrbe 
Hámori Pál igazgató. Igaz, 
hogy a segítséget megígérte, 
ám a kért 25.8 millió darab 
nyerstéglát képtelenek a 
szezon 180 napja a la tt elké
szíteni. Ezt tudom ására is 
hozták a tataiak.

Közben megállás nélkül 
ta rt a nagyjavítás. Ha az idő 
engedi, m ár február végén 
próbagyártást kezdenek, a 
téglagyárban. És várják, hogy 
feletteseik megértéssel fogad
ják  idei erőfeszítéseiket.

'O lyan tervet hagyjanak jóvá, 
am it lehet is teljesíteni. M ert 
jószándékukról eddig is meg
győződhettek a  győriek.

Négy év alatt 76 milliót fordítottak 
Dorog fejlesztésére

Dorogon minden ötvenedik 
em berre ju t egy személygép
kocsi. Ha a  motorokat is szá
m ítják  akkor m inden huszon
negyedik em berre ju t egy jár
mű. Szép statisztika, Dorog 
lakói éle t sz in vonalának a  bi
zonyítéka. S ahogy a  lakók 
életében nagy a változás, úgy a 
község életében is. ím e: négy 
év alatt, a  legutóbbi tanács- 
választás óta Dorog község ta 
nácsa több m in t 76 m illió fo
rintot ruházott be, annyit for
dított utak, járdák  építésére, 
a közvilágítás fejlesztésére, la
kóházak építésére stb.

Az útépítés Dorogon nagy 
szó, annál is inkább, m ert 
1945-től, 1960-ig egyetlen út. s 
egyetlen m éter já rdá t nem 
építettek a  községben. A ta
nács költségvetéséből ez m in
dig kim aradt. 1960 óta azon
ban összesen nyolc u tcát asz
faltoztak, csak a  Petőfi tele
pen 1100 folyóm éter járdát 
építettek és csaknem húsz mil
liós költséggel m egkezdték a 
Zalka Máté* telepen az emele
tes házak építését. A legutób
bi tanácsválasztás óta erőtel
jes központosítás folyik. Ki
alakították a  Kosztold úti - 
száz házhelyes telepet is. Ma 
m ár a  két új lakótelepen több 
em ber lakik, m int a Dorogot 
környező három  Ids község
ben. Ezekből a községekből 
bejönnek Dorogra lakni, itt 
építik fel házukat, ö t  év a la tt 
kétezerrel nő tt Dorogon a  la
kosság télek&záma. A családi 
házak építésére négy esztendő

ala tt több m int tizenhétmil
liót fordítottak.

Dorog kezd valóban járási 
központtá fejlődni. Orvosi
rendelője 1903-ban készült el, 
és a  bányászok szám ára a 
dorogi tröszt felépítette súly
fürdőjét. A m últ eszten
dőben elkészült a járási köz
ponti politechnikai tanterem., 
amelyben félig elkészítik az 
iskolák szám ára a politechni
kai órák anyagát. A ku ltu rá
lis élet újabb eseménye a  já
rási könyvtár elkészülése. Ezt 
a hét végén ad ják  át rendel
tetésének. Négy év a la tt meg
változott a kiskereskedelem 
hálózata is. Korszerűsödött, 
szépült. Több m int másfél 
m illiót fordítottak a  község’ 
ben ilyen célokra.

És a fejlődés egy p illanatra  
sem áll még. A harm adik öt
éves te rv  ajándéka Dorog szá
m ára egy tizenkét tanterm es 
gimnázium. Még ebben az 
esztendőben fe lú jítják  a X, 
utcát. Elkészülte u tán  Doro
gon m inden főközlekedési út 
városias arcu lato t ölt. Tovább 
ép ítik  a  Zalka M áté telepet. 
A tanács elkészíti a  86 ház- 
hélyes település csatornaháló
zatának első .ütem ét Is. A do
rogi tanács jó gazdája közsé
gének, igyekezett eleget tenni 
m indazoknak a  feladatoknak, 
am elyekkel négy évvel ezelőtt 
megbízták választói. Most ú j
ra szám adást készítenek, s  s 
jelölő gyűléseiken elm ondják 
mit tettek  eddig és m i a 
szándékuk a jövőben, hogy a 
község fejlesztését meggyor
sítsák

/


