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Munkás—paraszt—katona találkozó Tatán
Ejtőernyős bemutató — Sport, kultúrműsor — Utcabál — Tűzijáték

T atán  vasárnap reggel zenés 
ébresztővel kezdődött a mun- 
kás-paraszt-katona találkozó. 
A K ristály  Szálló elő tt felállí
to tt díszem elvény körül, m ár 
kilenc órakor gyülekeztek az 
ünnepség m egnyitójára kíván
csi emberek. Rövidesen a meg
hívott vendégek is megérkez
tek, s elfoglalták helyeiket a 
díszemelvényen. így többek 
közt Pataki László, a KISZ 
központi bizottságának titk á
ra, Havasi Ferenc, a  megyei 
pártbizottság titkára, Bérezés 
Emii katonatiszt, Szunyogh  
László, a  megyei KlSZ-bizott- 
ság titkára, Kovács György, a 
járási pártbizottság titkára, a 
szovjet csapatok egyik egysé
gének képviselői, a rendőrség, 
m unkásőrség és társadalm i 
szervezetek küldöttei.

Pontosan 10 órakor a dísz
em elvény elé érkeztek a 
zászlóvivő staféták  s ekkor 
felcsendült az ünnepséget meg
nyitó Himnusz.

Kovács György e lv társ üd
vözlő szavai után Pataki Lász
ló, a  KISZ központi bizottsá
gának titkára  lépett a m ikro
fonhoz s m ondott ünnepi be
szédet.

— Ezekben a hetekben, az 
egész világ haladó ifjúsága 
lelkesen készül a H elsinkiben  
megrendezendő Világifjúsági 
Találkozóra — m ondotta töb
bek között P atak i elvtárs. — 
A  békéért és haladásért folyó  
világméretű harcnak igen fon
tos és jelentős állomása lesz 
*z<a nyolcadik ifjúsági talál

tatok nagy érdeklődéssel vár
já k  a rokon nem zet, a magyar 
nép fiainak látogatását. Nem  
lesz könnyű dolguk, hogy meg

— Jó tanulással, Szorgalom
mal készüljetek az életre — 
m ondotta K atona elvtárs. — 
Ez a zászló vezessen bennete-

ismertessék a szocializmust két, s ti becsülettel álljatok
építő Magyarország valódi éle
tét.

helyt.
A zászlóátadás u tán  Szakács

A Vaszary Általános Iskola úttörőcsapatának küldöttei á t
veszik a honvédség által adományozott zászlót.

— A  m i ifjúságunk egyre 
nagyobb feladatokat vállal az 
ország építésében  — m ondotta 
a továbbiakban Pataki László 
elvtárs. — Többségük m egér
tette, hogy őértük erősödik a 
szocializmus és ők élvezik  
majd a kom m unizm us áldásait 
is.

A KISZ központi bizottságá-

Katona Mihály elvtárs a fiatalokhoz szól

kozó. M inden becsületes és 
józan gondolkodású fiatal előtt 
rolwnszenvesebb az ilyen  bé
kés, baráti találkozó, m intha  
iarctereken, egymással fegy
veresen szembenállva kellene 
Mállcozniuk. A  magyar ifjúsá
got 400 küldött képviseli Hel- 
nnkiben. R ájuk m ég nehezebb  
feladat vár, hiszen a fin n  fiá

nak  titkára  befejezésül sok si
k e rt és  boldogságot k íván t a 
tatai já rás  fiataljainak.

Az ünnepség következő ré 
szében Katona M ihály  tiszt 
elvtárs, a honvédség KISZ- 
szervezete nevében csapat- 
zászlót adom ányozott a 

Vaszary Általános Iskola  ú t
törőcsapatának.

Új szeinélyi'oiiatolí, autóbüszidratök május 27-től
Több vonat, gyorsabb közlekedés Tatabánya—Budapest között

Mihály, a  KISZ já rási bizott
ságának titk á ra  m ondott kö
szönetét a  csapatzászlóért. Be
széde végén felolvasta az t a 
dísztáviratot, am ivel a  moszk
vai leszerelési- és béke
kongresszust köszönti a rende
ző bizottság.

Az In tem acionálé elhangzá
sa u tán  m egkezdődött az ün
nepi sport- és kultúrm űsor. Az 
edzőtábor labdarúgópályáján 
rendőrkutya-bem utatót ta r
tottak. D élután a  ta tai Nagy
tó ra  ejtőernyős ugrást végzett 
az MHS csapata. Az edzőtá
borban színvonalas m űsorral 
szerepeltek a  já rási kultúrcso- 
portok.

Este, a  K ristály  Szálló előtti 
téren  u tcabált rendeztek, m ajd 
tűzijátékkal és lampionos csó- 
nákfelvonulással fejeződött be 
a tatai m unkás-paraszt-katona 
találkozó.

Az ünnepi könyvhét eseményeiből
Az ünnepi könyvhét megyei 

m egnyitóját m ájus 26-án ren
dezték meg Kocson. A  párt- 
ház k lubjában nagy számban 
gyűltek össze a  falu  dolgozói, 
hogy találkozzanak Oravecz 
Paula írónővel, több nagy si
kerű könyv, a  Kócos, a  Petri 
Anna, a Faforgácsok, a Dud- 
vatépés írójával.

A bensőséges ünnepség ke
retében Stubnya Viktor, a 
községi tanács elnöke köszön
tö tte a  vendéget, m ajd  Vincze 
Imre, a  falu Szocialista ku ltú 
ráé rt jelvénnyel k itün tete tt 
könyvtárosa szám olt be a  ko
csi olvasók könyv irán ti é r
deklődéséről, s a helyi olvasó
mozgalom eredményéről.

Oravecz P aula elsősorban 
az író i ' m esterség „titkairól” 
beszélt, de az olvasók kérdé
seire válaszolva többek közt 
beszámolt arról is. m i lett 
egyik regénye hősének, Petri 
Annának sorsa a valóságos 
életben. A  fa lu  lakói sok 
könyvet dedikáltattak a nép
szerű írónővel.

A könyvheti ünnepség ke
retében nyito tták  m eg a  köz
ség új, m odem  berendezésű 
m intakönyvtárát is, am elyet 
Horváth Géza. a  megyei 
iönyv tár vezetője adott á t  az 
olvasóiknak.

A  dorogi, a ta ta i és a  ko
máromi já rás több községé
ben zajlo ttak  le  könyvheti ün
nepségek. Sárisápon például 
Galabárdi Zoltán  író és Csa- 
nády János költő, K isbéren 
Szányi Sándor író ta rto tt elő
adást Tokodon ünnepélyesen 
adták á t az olvasóiknak a  m ű
velődési otthonban elhelyezett 
új m intakönyvtárat, s Bará
tom  a könyv  címmel előadást, 
valam int könyvkiállítást és 
vásárt is rendeztek.

A  városi könyvesboltokban, 
a könyvsátraiknál vasárnap is 
élénk volt a  forgalom. Első
sorban a magyar írók ú j 
könyveit keresték az olvasók, 
de nagy volt az érdeklődés 
klasszikusaink kiadásai, s a 
külföldi írók m űvei iránt is. 
Különösen sokan vásárolták 
Tóth Árpád összes verseinek 
kötetét, Sarkadi Imre m űvei
nek A  szökevény cím m el ki
adott gyűjtem ényét. Gárdonyi
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Csaknem egymillió fo rin t m eg takarítá s

M ájus 27-én 0.00 órakor
életbe lépett -z 1962—63. évi 
menetrend. A vasúti közleke
désben változás történt. Az 
K eleti-pályaudvarról a 20-as 
számú személyvonat 0.20 óra
kor indul, a 830-as vonat 5.03- 
kor, a 14-es vonat 13.35-kor, a 
16-os számú vonat 15.11-kor. 
a 826-os vonat 16.17-kor és az 
1320-as személyvonat 20.40- 
kor. Ezek nagyrészt új vonatok 
és az utazó közönség kérése 
szerint indították őket. A többi 
Budapestről induló vonat né
hány perccel korábban érke
zik Tatabányára. Győr— 
Hegyeshalom—Komárom irá
nyából ugyancsak több új 
vonat közlekedik. Köztük gyor
sított vonatok is, amelyek nem 
minden állomáson állnak meg.

A 18-as AKÖV igazgatóságá
nak közlése szerint az autó

busz-közlekedésben is változás 
tö rtén t 27-től, A Tatabánya— 
Esztergom vonalon pótkocsis 
szerelvényt közlekedtetnek. Az 
autóbusz 10 perccel korábban 
indul Tatabányáról. Piaci na
pokon 7.40-kor autóbusz indul 
Tarjánból Tatára. Vissza Tatá
ról 10.45-kor. D iákjárat közle
kedik iskolanapokon Tarjánbé. 
V értestolnára 7.15-kor. Tata
bánya—K isbér között szintén 
na"vkocsit á llítanak forgalom
ba. Sűrűbben já r  az autóbusz 
Komárom és Koppánmonostor 
között. ’ K oppánm onostorríl 
m ájus 27-tő) reggel 7.40 és 
délután 18.25 órakor is indul 
jára t.

Az új m enetrendekről fel
világosítást a MÁV állomáso
kon, a kalauzoknál, illetve a 
MÁVAUT forgalmi irodákban 
és a helyi IBUSZ-nál lehet 
kapni,

A dorogi szénmedence újító- 
mozgalma ez év első negye
dében is továbbfejlődést m u
tat. Az újításokból származó 
ténylege^ m egtakarítás már 
eddig meghaladja a 900 000 
forintot. S ez annál is inkább 
örvendetes, m ivel a  m últ év
ben alig volt ez több 1,3 m il
lió forintnál.

A nyolcadik pártkongresz- 
szusra az újítók is el akarják  
küldeni üdvözletüket, m égpe
dig a nem régen m egjelent ú jí
tási feladattervben szereplő 

| problém ák megoldásával. A 
I tröszt júniusban ú jítási hó- 
í napot rendez, s a  mozgalom 
1 részvevőinek figyelm ét a  fel
adatterv re irányítják. Értékes 
jutalom tárgyakat tűztek  ki 
azok számára, a k ik  a feladat- 

I terv megvalósításából részt 
vállalnak, és segítenek annak 
végrehajtásában. Az újítási 
díjon felül mosógépet, fény
képezőgépet. karó rá t és egyéb 
tárgyakat adnak az a rra  é r 
demeseknek. Az ú jítási■ hó
napnak nem  kam pány célja 
van, sokkal inkább a helyi 
jellegű, eddig még megoldat
lan műszaki problém ák meg
oldása a  fontos.

A mozgalom fejlesztését k í
ván ják  biztosítani azzal a k i
állítással is. am elyet az idei 
bányásznapon rendeznek m eg. 
M integy ötven tapasztalatcse
rére alkalmas újítást m utatnak  
be. Jó szolgálatot tesznek azok 
a műszaki tárgyú film ek is,

am elyeket eddig az üzemek
ben vetítenek. Ez ideig 17 fil
m et pergettek le. s a közön
ség száma elérte az 1400 főt. 
Gondoskodtak az ú jítási elő
adók képzéséről is. A napok
ban kerü l sor azoknak az ú jí
tási előadóknak a  vizsgáztatá
sára, akik  ez ideig nem  tettek  
eleget e kötelezettségüknek. 
Részükre tanfolyam ot is ren 
deztek.

Dámdkáné című könyvét s 
Dante összes műveit.

A könyvesboltokban, az el
árusítóhelyeken csak a hét 
közepére várják  az igazi for
galm at, az új olvasók és vá
sárlók nagyszámú jelentkezé
s é t
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Táborozásra készülnek 
a tatabányai úttörők

M inden tatabányai úttörő- 
csapat szervez táborozást a 
nyári hónapokban. Az idén — 
a  tavalyi 441-gyei szemben — 
543 pajtás vesz részt a hat, 
tíz. vagy tizennégy napig 
ta rtó  táborozáson. Sokan a 
csákány ősi úttörőházban Ver
nek tanyát, jó néhány tábort 
viszont az ország távolabbi vi
dékein szerveznek meg. hadd 
lássanak világot a pajtások.

Ezenkívül több vezetőképző 
tábort is szerveznek a nyáron. 
A városi úttörőelnökség 40 
gyereket visz őrsvezető-képző 
táborba Csákánypusztára. 15 
tatabányai ifivezető és 20—25 
pedagógus is táborozás köz
ben gyarapítja m ajd  az ú t
törőmozgalommal kapcsolatos 
ism ereteit.

Csapatzászlót kaptak 
Dad úttörői

V asárnap délelőtt ben
sőséges ünnepség kereté
ben. az oroszlányi XVI-os 
akna pártszervezete és a  
hőerőmű KISZ-szervezete 
csapatzászlót ajándékozott 
az 1802-es M unkácsy Mi
hály úttörőcsapatnak.

A  lobogó átvétele után 
az úttörők fogadalm at te t
tek. hogy követik az ifjú  
kom m unisták példáját, s 
m inden körülm ények között 
megvédik csapatzászlóju
kat. A nyolcadikos pajtá
sok „Hűek m aradunk!” — 
jelszót v arrták  egy szalag
ra  és ez t kötötték a lobogó 
rúd j ára.

— A  béke zászlajává  
ava tjuk  lobogónkat — fo
gadták meg a  k is  pajtások 
—, m elyet békében, boldog 
életünkben magasan lo
bogtatunk, hogy suhogó 
selyme a béke, a boldog 
ifjúság hirdetője legyen.

A  dadd úttörők csapat
zászlója nem csak jelképe, 
hanem  záloga is le tt a 
m unkás-paraszt szövetség
nek. E zászló a la tt ková- 
csolódik össze az épülő új 
város és az új falu  haladó 
szellemű fiatalsága.

Szinte az ország minden 
részéből jöttek vendégek a 
MŰM 312-es Oroszlányi Vá
jártanuló  Intézetének balla
gási ünnepségére. Végig a fo
lyosókon ott á lltak  a  mamák, 
édesapák, testvérek, ism erő
sök, sőt jövendőbeli menyasz- 
szonyok is, hogy virággal a 
kézben köszöntsék az életbe 
kilépő bányászfiúkat, szeret
teiket.

S am ikor felhangzott a bú
csúzó diákok éneke, a Búcsú
zunk  és elm együnk  kezdetű 
dal ünnepélyes és kicsit szív- 
bem arkoló muzsikája, nagyon 
sok szülő, diák szem ére vontak 
fáty lat a  m eghatottság köny- 
nyei.

A feketébe öltözött, ünnepé
lyes arcú fiatalok kis botra 
akasztott jelképes batyuval a 
vállukon já rták  végig az is
kola osztályait, a  kollégium 
szobáit, folyosóit, s búcsúztak 
m ásodik otthonuktól, taná
raiktól, kollégáiktól, barátaik
tól.

Az ünnepi terem ben a ven
dégek koszorújában Borbély 
Imre igazgató lá tta  el ú trava- 
lóval a  fiatalokat. A rra kérte 
őket, soha ne fe led jék el az 
iskola tanításait, s váljanak a 
szocializmust építő igaz em be
rekké, becsületes jó m unká
sokká, bányászokká.

Az ifjúm unkásokat délelőtt

A szünidő megkezdése előtt — a gyermekek legnagyobb 
örömére —, sok játszóteret szereltek fel új játékokkal. Ta
tabánya—Újvárosban a pajtások ügyeletet tartanak és kar
szalagos társadalmi parkőr gondoskodik a rend fenntartásá

ról, a felszerelések kíméletes használatáról.

a XVI-os aknán, gyakorló 
üzemükben köszöntötték. Ide 
is ellátogattak szüleik s meg
győződtek arról, hogy jó ke
zekbe te tték  fiaik  sorsát. So
kat tanu ltak  a fiatalok s igaz 
em berekké, jó szakm unkások- 

j ká form álódhattak m ind az 
I iskola padjaiban, m ind az 
j üzemben.
I A XVI-os akna dolgozóitól 

nem  búcsúztak véglegesen a 
fiatalok. A most kezdődő írás
beli, szóbeli és gyakorlati 
vizsgák után  nagy részük ide 
té r  m ajd vissza dolgozni — 
szakm unkás-bizonyítvánnyal a 
kezében.

Munkavédelmi
tanácskozás

Dorogon
A dorogi szakszervezeti 

trösztbizottság m ájus 25-én 
délután m unkavédelm i tanács
kozást ta rto tt Dorogon, 
amelyen valam ennyi üzem 
képviseltette m agát. Ezen a 
napon indult meg a 4 előadás
ból álló m unkavédelm i oktatás 
is, m elynek célja a m unka- 
védelmi felügyelők tovább
képzése.

A tanácskozás részvevői 
m egvitatták a tröszt m últ évi 
eredm ényeit. Ezután kerü lt 
sor a legjobban dolgozó m un
kavédelmi felügyelők, m unka- 
védelm i őrségek és őrök meg- 
ju talm azására Partáli János 
X-es aknai, Kovács József 
homokvasúti, Mészáros János 
brikettgyári dolgozók, s ra jtuk  
kívül még 12-en értékes ju ta 
lom tárgyat kaptak.

M egkezdték Tata 
második szállodájának  

építését
A K ristály Szálló mögötti 

téren áll az 1800-as években 
épített, volt Sándor-malom. 
Esztendők óta kihasználatlan 
volt az épület, am elyet most 
az Idegenforgalm i H ivatal 
vett igénybe A régi épület 
egy részét lebontják, újabb 
szárnyakkal bővítik ki, s  itt  
építik még Tata második szál
lodáját. Az építkezést a Ta
nácsi Épitőipari Vállalat meg
kezdte.


