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Megyénk múltjából

DADAz év elején utolsó zár
szám adását ta rta tta  a  dadi 
Aranykalász Termelőszövet- r ^iy párkánynál 
kezet. Azért utolsót, m ert 
több környékbeli termelőszö
vetkezet egyesülésével, egy 
nagy közös gazdaság alakult, 
am elyben az A ranykalász is

döntő csa
pást m ért a törökökre, felsza
badult a  község is. 1707-ben 
az összeírás szerint Dad a Rá- 
kóczi-seregek által elfoglalt

helyet kapott. A búcsúzó köz- területekhez tartozott. 1747- 
gyülésen a szövetkezet alapító ben Fellner Jakab megépítette
tagjai a köszöntő szavak mel
lett egy füzetet is kaptak, 
amelyben fotók és feljegyzé-

6zép ökröt hajto tt el a gulyá
tól, de am elyet később k ifi
zettek Csejtei János bírósága 
a la tt”. Néhány év m úlva 1851- 
ben m ár népes község volt 
Dad, lakossága m eghaladta az 
ezer főt. P á r év m úlva pusz
tító tűzvész és kolerajárvány 
tizedelte meg a lakosságot. 1919- 
ből nincsenek dokumentumok. 
A szem tanúk állítása szerint 
azonban három  direktórium i 
tag volt Dadon, akiket a 
Tanácsköztársaság leverésea község sorházát, a későbbi .. .

reform átus iskolát, am elyben u tan  bebörtönöztek.
m a is tanítanak.

m m L

sek sora beszélt a községről és 
a termelőszövetkezetről. A 
füzetet Kugler Géza, a  szövet
kezet íőagronóm usa készítet
te, két esztendei m unkával.

Egy község és közösség éle
tébe bepillantani m indig é r
dekes és nyomban a  történe
lem levegője érződik a k i-  
sebb-nagyobb leírások nyo
mán. Ezt igazolja az első fel
jegyzés is. Boros László trak- 
toros egy útépítés közben 
csontokkal teli halotti u rná t 
talált. A tatai múzeum régé
szei nyomban megkezdték 
m unkájukat, és ham arosan 
feltárták  a dadi um atem etöt, 
am ely egy 3400 évvel ezelőtt 
itt lakó nép temetkezési helye 
volt. Kugler Géza — levél
tári és könyvtári tanulm á
nyok alapján, — azt is 
felfedezte, hogy hunok, 
avarok és szlávok já rtak  e 
vidéken, s a  község mindig 
közeli kapcsolatban volt Ta
tával. Ami a falu nevét ille
ti, ezt egy m últ századbeli ta 
nító  megállapításái alapján 
idézi: a falu t Theodad apuliai 
gróftól, Szent István nevelő
jétől szárm aztatják.

A történelem  viharai gyak
ran  m eglátogatták a  falut, 6 
1529-ben, a törökök teljesen 
elpusztították. Még 1640-ben 
is teljesen lakatlan volt, s 
néhány évvel később az ak 
kori Gesztes vár u ra  reform á
tus jobbágyokat hozatott a 
lakatlan vidékre. A követke
ző fqptos dátum  1683, am ikor 
Szobieszki János lengyel ki-

I tt rendez- 1945. m árcius 19-én szaba
du lt fel a község. Reggel 8 
órakor a  malom felől hoztak 
egy sebesült szovjet katonát, 
ak i rövidesen mesghalt. Egy 
ágyteritő volt a  szemfedóje. 
A következő évek m unkával 
es gondokkal teltek. 1959. m ár
cius 9-ón a dadi gazdák meg
alakíto tták  az Aranykalász 
Termelőszövetkezetet. A le
írás  részletesen elm ondja az 
alakulás körülm ényeit, az 
alapító tagok nevét, a szövet
kezet vagyonát, s az első kö
zös m unka körülm ényeit. A 

következő évek a  gazdaság erő
södésének állomásai voltak, 
am elyeknek egyik emlékeze
tes epizódja a traktoros „kin
cse”.

A tanulm ány így végződik: 
„Most, hogy a  dadi tsz tag
sága új ú tra  lépett, Bököd, 

Orosz
tagságával

Sikeres próbaüzem az új 
üvegcsőgyártó géppel

ték  be később a  falumúzeu 
mot, am ely összefoglalja _ ,
község történelm i emlékeit. Kecskéd. Komlód 
1773-ban ugyancsak Fellner lány szövetkezeti
Jakab  gazdagította Dadot és egyesült, az elért eredmények
m egépítette a  boltozatos kő- 
h idat Kecskéd és Dad között.

Érdekes dátum  1809, a na
póleoni háborúk kora. A csá
szár Győr ostrom ára készül
ve, átm ent a községen is, s 
az egykori iratok szerint „húsz

alapján  biztos, hogy még szín
vonalasabb és ku ltu rá ltabb  
lesz a  munka. A dadi tsz tag
sága m indent meg fog tenni 
ennek érdekében.”

Bizonyosan így lesz!

Nóber Im re

Szovjet tapasztalatokkal —  az NDK-ban
A gazdasági és tudományos- 

műszaki együttműködés to
vábbfejlesztésére nemrégiben 
újabb kilenc egyezményt kö
tö tt a Szovjetunióval a Német 
Demokratikus Köztársaság.

Az együttműködés eddigi 
eredményei is m egmutatkoz
nak az NDK gazdasági fejlő
désében. A most megindult öt
éves tervben a fejlődés töret
len m enetét biztosítandó.

ményeknek a  javítására. Ezek 
a központi célok szolgálnak 
alapul a tudományos-technikai 
feladatok felelős kijelöléséhez 
és elvégzéséhez az iparágak
ban, üzemekben. A tervkoor
dináció szovjet elvét a helyi 
igényekhez alkalm azva hasz
nálják fel a  jelenlegi ötéves 
tervben az NDK tudományos 
és műszaki feladatait illetően. 
A tervezésben nagyobb súlyt

újabb tapasztalatokat akarnak fektetnek a minőségi tényezők- 
átvenni a szovjet tervezéstől és re> m int a mennyiségiekre, 
vezetéstől. A term elési színvo
nal megtervezésénél szovjet A vezetés és szervezés, va- 
tapasztalatok alapján tértek  [amint a tervezés fejlettebb 
rá  az NDK-ban arra, hogy az módszereinek elsajátítása a 
egyes iparágak szam ara célo
k a t tűzzenek ki a  munkaidő
ráfordítás csökkentésére, az 
anyag- és energiatakarékos
ságra, a term ékek minőségé
nek, valam int a m unkakörül-

biztosítéka annak, hogy a tu 
dományos-műszaki haladás 
gyorsabban érvényesül a gaz
dasági életben az új ötéves 
terv során.

LÉPÉSHÁTRÁNYBAN

Annak idején több ízben tá 
jékoztattuk olvasóinkat, a to- 
kodi üveggyárban folyó 60 m il
liós beruházásról. Ennek ke
retében az ampullacső techno
lógiáját, minőségét akarták  
világszínvonalra emelni. A 
világhírű m agyar gyógyszer- 
ipar ugyanis az utóbbi évek
ben korszerűsítette term elési 
eszközeit, ezekhez a korábbi
nál lényegesen jobb minőségű, 
igen pontos m éretű üvegter
m ékekre van szüksége. Üveg
iparunk, s ezen belül a tokodi 
üveggyár gyökeresen új tech
nológiával ’ készült term ékei 
tökéletesítésére.

Csakhogy az angol Penelect- 
ro-cégtől vásárolt kem ence
rendszer több hónapos kínló
dás, az angol szakem berek 
erőfeszítései u tán  is működés- 
képtelen m aradt. Em iatt az 
üveggyár tavaly 30 m il
lió forin ttal kevesebb 
értékű á ru t term elt, s 
ezzel a gyógyszeriparhoz ké
pest lépéshátrányba került. A 
gyógyszeripar pedig tőkés im 
portból kényszerül az am pul
lacsövet beszerezni, kilónként 
45 forintért, holott a szám í
tások szerint a  tokodiak 20 fo
rin té rt á llítanák elő.

BECSÜLETBELI ÜGY

A dorogi járási párt-végre
hajtóbizottság figyelemmel k í
sérte a beruházást, vizsgálata 
alán ján  az illetékesek levon
ták  a tanulságot: mégpedig, 
hogy a beruházásoknál nem 
szabad figyelmen kívül hagy
ni a  nagy gyakorlati tapaszta
la tta l rendelkező m űszakiak 
véleményét. E következtetést 
te ttek  követték. A tokodi gyár 
műszaki gárdája vállalta, hogy 
sa já t tervezés és kivitelezés
ben m egjavítják és üzembe 
helyezik a nagy értékű term e
lőeszközt. A gyár egész kol
lektívájának hangulatát, szak
mai önérzetét bántotta a si
kertelen beruházás, ezért be
csületbeli üggyé vált: m űkö
désképessé tenni a  kemence
rendszert. Annál is inkább, 
mivel a svéd Jungers-cégtől 
vásárolt csőhúzó gépsor kifo
gástalannak bizonyult.

A SIKERHEZ VEZETŐ ÜT

Tavaly, a  nyár derekán a 
vállalat vezérigazgatója enge
délyt adott a berendezés szük
ség szerinti átalakítására, a 
technológia módosítására. A 
gyárban mozgalmas, idegfe

szültséggel terhes hónapok 
kezdődtek. M indnyájan fele
lősnek érezték m agukat a k í
sérlet sikeréért. Viták, eszme
cserék során alakultak  a  te r
vek, dokumentációk. A m un
kaidő másfél-kétszeresét tö l
tötték m unkában az átalak í
tásban résztvevők.

az em berek szaktudását pró
bára tenni, kibontakozásának 
te re t adni. Az átalak ításra 
költött 10 m illió forint, de az 
egész beruházás gyors m egté
rülése bizonyosra vehető. 
Évente 2700 tonna ampullacső 
készülhet, s így teljes m érték
ben hazai term elésből biztosít

Próbaüzcmcl a csőgyártó kem encerendszer

A tervezők asztaláról szinte 
„még melegen” kerü lt a kivi
teli dokumentáció a kivitelező 
mérnökök, technikusok, m un
kások kezébe, hogy azonnal 
megkezdjék az átalakítást. 
M indenki aggódva figyelte si
kerül-e a  nagy vállalkozás. 
Szocialista brigádok ajánlották  
fel segítségüket. A szinte egy 
em berként végzett több hóna
pos m unka m árciusban elké
szült. ,

TERMEL
A KEMENCEUENDSZER!

Az öröm hír futótűzként te r
jedt a gyárban, am ikor m árci
us közepén begyújtották az 
elektrom os kemencét. Ki tud 
n á  leírni azt az örömet, meg
könnyebbülést, büszkeséget, 
am i elfogta az em bereket?

H át hogyisne, am ikor az új 
gyártórészleg műszaki színvo
nala szinte egyedüli Európá
ban. Az am pullacsőgyártó 
részlegben most a próbagyár
tás folyik. A nap m ind a 24 
órájában vizsgálják te ljesít
ményét, finom ítják a technoló. 
giát. A géprendszerből k ikerü
lő term ékek minősége kifogás
talan. A próbaüzemi tapaszta
la t bizonyítja: érdemes volt a 
legértékesebb belső tartalékot,

A lakosság nap m int nap tapasz
talhatja, hogy egészségesebb körül
mények között él és dolgozik. A 
szakhatóságok adatokkal szem lélte
tik  ezt a folyamatot. Tatabányán pél? 
dául bizonyítható, hogy ez a fejlődés 
a  régi települések megszüntetésével 
párhuzam osan épülő korszerű lakó
negyedeknek, a m unkakörülm ények 
javulásának köszönhető. Ez az ör
vendetes és bíztató folyam at azon
ban nem eléggé érvényesül a Mész
telepen. Amennyire köztudott, hogy 
a  szanálás a gyökeres megoldás, 
annyira közismert, hogy ehhez évek 
szükségesek.

De addig?
„A legfőbb szennyező góc a ce

mentgyár. Kéményeinek porlevá
lasztása csaknem hatástalan. A 70 
százalékos hatásfokú szűrőrendsze
rek  kiépítése megoldódnék 10 millió 
forintból. A kiadás gazdaságilag 
m egtérülne” — állítják  közegészség- 
ügyi szakemberek. A mérnököknek, 
a  közgazdászoknak lenne néhány 
megjegyzésük ehhez aé álláspont-

Eoz. Nem szádunk vitába sem egyi- 
ükkel, se másikukkal. A rra azon

ban felhívjuk a  figyelmet, hogy a 
Mésztelep és egész Tatabánya lakos
sága érdekében nagyobb erőfeszíté
sekkel javíthatnák a mésztelepi köz
egészségügyi állapotokat. P illanat
nyilag ugyanis ez a körzet T atabá
nya lakossága egészségügyi helyze
tének legsebezhetőbb sarka.

Ne erőltessünk millió forintos, 
vagy még ennél magasabb kiadáso
kat. Cselekedjünk az em beri kör
nyezet védelméről nem rég alkotott 
törvény szellemében. Anyagok, hu l
ladékok tárolása, kezelése, szállítá
sa és megsemmisítése során is gon
doskodni kell arról, hogy ezek ne 
szennvezzék az emberi környezetet 
— következik a törvény egyik p a 
ragrafusából.

Nagyon sokat segítene a lakossá
gon, ha ezt sikerülne érvényesíteni. 
A Mész utca 2-es számú házban élők

Tatabánya
Achilles-sarka

például elmondották, hogy lakásuk 
tövébe teherautókkal hordják a sze
metet. „Tetten értük” a vértessző- 
lősi KOMKÉP 54-99-es teherautóját, 
am int szemét rakom ányát tilos te
rületre ürítette. Vezetője Gróf Sán
dor arra  hivatkozott, hogy Trál Má
tyás művezető u tasítását hajto tta 
végre. A szabálysértési hatóságra 
tartozik az ügy kibogozása. Felderít
hetnék. mennyiben felel meg. a 
valóságnak, hogy a szénbányák üze
meiből' kikerülő szemét jelentős há
nyadát szintén erre a tilos területre 
hordják vasúti szerelvényekben.

A cement- és mészmű — m int a 
házak tulajdonosa — és a .városgaz
dálkodási vállalat pedig hatásköre

szerint sokkal nagyobb gonddal ta- 
karítta thatná a Mésztelepet. A köz
egészségügyi szakemberek szerint 
például újabb árnyékszékeket kelle
ne építeni, néhány meglévőnek 
emésztőgödrét ki kellene ásatni (ez 
több m int tisztítás). Gondoskodni 
kellene róla, hogy m indenütt legyen 
edény a háziszemét tárolására, m ert 
a rendszeres elszállításnak az az 
egyik feltétele. N agytakarítást kel
lene szervezni, és a házak végén lé
vő romos kam rákból, gödrökből el
távolítani a  felgyülemlett hulladé
kot, kacatot. A m ár szanált részeken 
hátrahagyott vízvezetéket le kellene 
választani az élő hálózatról. Ennek 
elmulasztása m iatt szennyezett ivó-

Udvar szomszédságában égő szemet

A „tétlenért” és a KÖJÁL képviselője

víz kerülhet a fogyasztókhoz. A te
lep nyitott csatornáit — szabályos 
időközökben vagy szükség szerint — 
erős vízsugárral kellene mosatni. A 
góconkénti patkányirtás helyett, 
egész Tatabányán átfogó, rágcsálók 
elleni had járato t kellene indítani 
az országszerte bevált bábolnai e l
járással, tanácsolják a KÖJÁL szak
emberei.

Tatabánya-M észtelep mintegy 2500 
lakosa bizonyára nagy örömmel fo
gadná, ha az emberi környezet v é
delméről szóló, nem rég elfogadott 
törvény szellemében mielőbb intéz
kedne a  megyeszékhely szakigazga
tása. A kívánság jogos, hiszen telje
sítéséhez nem kellenek m illió forin
tok Legalább ennyire lényeges, 
hogy a mésztelepiek a maguk tá r
sadalmi erőikkel igyekezzenek ren 
det tartan i házuk táján, és környe- 
zetükben.

Bcrde Mihály

ható a gyógyszeres am pulla 
gyártása. Sőt, a gyárban úgy 
tervezik, hogy exportra is 
gyártják  majd. Ez annál is in 
kább elképzelhető, mivel a ki
váló minőségű ampullacső 
irán t a világpiacon élénk a 
kereslet.

A gyári kollektíva szakmai 
tudásának felszínre hozása, a 
törzsgárda erőfeszítése többszö
rösen is m egtérül. Idén azonos 
létszám  m ellett 24 m illióval 
em elik a  term elési értéket. 
Ennek alapján  gazdasági ered
m ényeik oly m értékben javul
nak, hogy átlagosan 6 százalé
kos bérnövekedést realizálhat
nak. Em ellett öregbítik a gyár 
jó hírnevét, s exportjuk  révén 
a  magyar iparét is.

Tcrcny Anna

Műtrágyagyártás, 
hajók cs kikötők 

Kubában
Kuba első ötéves népgazda

ságfejlesztési tervének egyik 
célkitűzése, hogy 1980-ban egy 
millió tonna m űtrágyát kell 
gyártani az országban. K ét
szer annyit, m in t 1975-ben. E 
nagy feladat végrehajtásában 
jelentős szerepe lesz a  Nuevi- 
tasban nem rég felépült, évi 
200 000 tonna kapacitású új 
m űtrágyagyárnak. A szovjet 
műszaki segítséggel felépült, 
és az ország legjelentősebb 
gyára.

Az állam i költségvetés je 
lentős összegeket fordít a Ha
vannában, Matanzasbari és 
Camaguey-ben működő régi 
üzemek rekonstrukciójára is. 
A régi üzemek korszerűsítési 
m unkálataihoz komoly segít
séget nyújtanak az NDK és a 
Szovjetunió szakemberei. A 
többi szocialista ország pedig 
a kubai vegyészek továbbkép
zésével já ru l hozzá az ország 
m űtrágyagyártásának fejlesz
téséhez.

A kubai korm ány a jelenle
gi ötéves tervidőszakban több 
száz millió pesót fordít a  ten
geri kikötők fejlesztésére, 
korszerűsítésére, a rakodó- 
m unkák gépesítésére, új mó
lók és tengerparti rak tárak  
építésére. Legnagyobb m ér- 
tékben a havannai kikötőt 
fejlesztik, ahol többek között 
tartályhajók fogadására a l
kalm as különleges mólókat 
építenek.

A következő években term é
szetesen gyarapodni fog a ku
bai kereskedelmi flotta is, 
am elynek legújabb, hatalm as 
tartályhajó ja a Carlos Manuel 
Cespedes megérkezett a havan
nai kikötőbe. Ez a  flotta — a 
hajók szám át és az éves for
galom volum enét tekintve 
egyaránt — m ár most ip az 
elsők között áll Latin-A m eri- 
kában. A jelenlegi ötéves terv  
előirányozza a flotta fejleszté
sét, m odernizálását és a szál
lítások növelését.


