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Zászlóavató ünnepséget tartottak 
a tatabányai eszperantisták

A Hazafias Népfront Komá
rom  megyei bizottsága, a 
M agyar—Szovjet Baráti Tár
saság megyei elnöksége és a 
tatabányai „Zámennof” eszpe
rantó szakkör vasárnap dél
előtt a Zsdánov Művelődési 
O tthonban zászlóavató ünnep
séget és eszperantista baráti 
találkozót rendezett. Az ün
nepségen a megyei éc a városi 
pártbizottság, a társadalm i és 
tömegszervezetek, a városi 
üzemek és vállalatok képvise-

Áprilistól szeptemberig a 
jégverések igen gyakoriak és 
előfordul, hogy egyazon terü
letet többször is ér jég. Ép
pen ezért a tsz-ek többsége 
minden évben megköti a jég- 
biztosítást. Ezt illetően az 
Állami Biztosító, egyetértésben 
a Földművelésügyi Miniszté
riummal és a Termelőszövet
kezeti Tanáccsal, kedvezmé
nyes díjtételeket állapított 
meg, ezenkívül a művelt, il
letve biztosított holdak szá
mától függően területi enged
ményt is nyújt.

A jégbiztosítást a tsz-ek a 
várható terméshozam teljes 
értékére köthetik meg, tehát 
önállóan határozzák el, hogy 
— a biztosítható egységár fi
gyelembevételével — mennyi
re kívánják a term ésüket biz
tosítani. A jégbiztosítás a sző
lőnél a rügyfakadástól, a gyü
mölcsféléknél az elvirágzástól, 
az egyelve term elt növények
nél a kiegyeléstől, az összes 
egyéb növényeknél pedig áp
rilis 1-től kezdődően érvényes. 
A jégvert növény term észete
sen m ár nem biztosítható.

A tsz-tagoknak az sem kö
zömbös, hogy a  háztáji gaz
daság mennyit jövedelmez. A 
háztáji általános biztosítás 
ugyanis a háztáji szántóterü
letekre is Kitérjed. Az o tt te r
m elt kukoricában, vagy az 
egyéb szántóföldi növények
ben keletkezett jégkárt a biz
tosító a várható hozam erejéig 
külön díj nélkül m egtéríti. A 
tsz-tagok szőlő és gyümölcs 
jégkárokra a háztáji biztosí
tást — 100 négyszögölenként 
évi 40 forin tért kiegészíthetik. 
A szerződésesen term elt nö
vényeknél az Állami Biztosító 
kedvezményeket nyújt. A jég- 
biztosításokat az Állami Biz
tosító területileg illetékes já 
rási vagy városi fiókjai in
tézik. (x)

SZÓLÓ-, MUST- ÉS BORÉRTÉKESÍTÉSI 

SZERZŐDÉSRŐL
A Pest-Szolnok megyei Ál

lami Pincegazdaság pincésze
tei és felvásárlói megkezdték 
az 1960/61. gazdasági évre vo
natkozó borszőlő, must és bor- 
értékesítési szerződéskötéseket.

é in  kívül m egjelentek a m e
gye és a város eszperantistái 
és sok más, e nemzetközi 
nyelv és mozgalom irán t é r 
deklődő is. '

A találkozó alkalm ából ün
nepi díszbe öltözött a Zsdánov 
Művelődési O tthon nagyter
me. A helyiség hom lokzatát a 
M agyar—Szovjet Baráti T ár
saság jelvénye, a zöld csilla
gos eszperantó-zászló és jel
m ondatok díszítették. Pácon 
por la homaro! (Békét a vi-

A term elők megyeszerte nagy 
érdeklődéssel fogadták a — 
tavalyinál jóval előnyösebb — 
szerződéses feltételeket.

A Pest-Szolnok megyei Ál
lami Pincegazdaság pincésze
tei, eltérően az elm últ év gya
korlatától, ez évben szőlőre és 
m ustra is kötnek szerződést. 
A szerződés jelentős kedvez
ményeket nyújt. Minden lekö
tött (hazai, vagy oltvány) 
fa jtá jú  100 liter m ust és bor, 
vagy 135 kg szőlő után 200 
forint — 135 kg othelló szőlő, 

1 vagy 100 liter héjon erjesztett 
festő othelló bor után 130 fo
rin t kam atm entes előleget fi
zet a vállalat. A leszerződött 
mennyiségeket a pincegazda
ság az átadás napján  érvény
ben levő hivatalos állam i sza
badfelvásárlási á r  10 száza
lékkal emelt összegével veszi 
át. s nagyüzemi felárat is fi
zet.

Az értékesítési szerződéskö
téssel kapcsolatos bővebb fel
világosítást a Pest-Szolnok 
megyei Állami Pincegazdaság 
pincészetei és felvásárlói ad
ják  meg. A szerződéskötési 
napokról a helyi tanácsok is 
felvilágosítást adnak, (x)

lúgnak!) — hirdette a felirat, 
s az ünnepség e jelm ondat 
szellemében zajlott le.

Somogyvári Gyulának, az 
MSZBT megyei titkárának  
m egnyitója után Tihanyi Pé
ter, a Komárom megyei Esz
perantó Bizottság titkára „A 
magyar—szovjet barátság az 
eszperantó-mozgalom tükré
ben” címmel ta rto tt előadást. 
Elmondotta többek közt, hogy 
a megyei és a szovjet eszpe
rantisták között a legutóbbi 
időben egyre jobb kapcsolat 
alakult ki, s  a tatabányai 
Zámenhof eszperantó kör tag
jai közül sokan leveleznek 
szovjet eszm etársakkal. E ba
rá ti közeledés tartóssá tételé
vel a szovjet és a m agyar nép 
testvéri barátságának elm élyí
tését szolgálják az eszperantó
mozgalom hívei.

Az ünnepi beszéd után fel
avatták a tatabányai Zámen
hof eszperantó kör új zászla
ját, am elyet a Tatabányai 
Szénbányászati Tröszt nevé
ben Üveges Tihamér, a szak- 
szervezeti bizottság kultúr- 
felelőse adott á t a kör titká
rának. A zászlóavatók, a me
gy el és város-i társadalm i és 
tömegszervezetek, valam int az 
üzemek és vállalatok képvise
lői valam ennyien azt kíván
ták: a megyei eszperantisták 
továbbra is a mozgalom ne
mes céljait, az em berek kö
zötti barátság és közeledés 
ügyét szolgálják, s m unkájuk
kal járu ljanak  hozzá a béke 
megőrzéséhez.

— NAGYSIKERŰ H AN G 
VERSEN YT adott a tatabányai 
Bányász Szim fonikus Zene
kar Kisbéren, m ájus 17-én. A 
zenekart Breitner Tamás vezé
nyelte. A  műsorban közrem ű
ködtek Járai József, Reményi 
Sándor és Ágai Karola, az Á l
lami Operaház művészei.

Még neki állt feljebb!

.JÓ T U D N I
A JÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Kezdjük a tö rténet közepén, 
m ikor Bácsik József, a szö- 
nyeggyár dolgozója T atán a 
Vágó utca 27. számú ház ud
varán felháborodásának jo
gosságáról meggyőződve így 
m éltatlankodott:

— Persze m i le ttünk volna 
az okai, ha a gyereket halál- 
ragázolják. Arról azonban nem  
beszélnek, hogy a gyerekeket 
nem  lehet itthontartani, meg 
m indig őrizni. A  napközibe 
meg csak annak a kölkit ve
szik be, aki nem  szorul rá. 
Velünk senki se törődik, pe
dig m indketten  dolgozunk.

Nem is röstellem magamat, 
hogy ezt a k ifakadást talán túl 
keményen azzal vágtam  el:

— Mesebeszéd az egész. 
Azért háborog. hogy plterelje 
magáról a felelősségei. Maga

a gyerekek apja, itthon van, 
nagy kényelm esen levelet íro
gat, s nem  törődik vele, ha két 
kicsi gyereke elbandukol. Most 
a gépkocsivezető lélekjelenlé
tén m úlott, hogy az A dy End
re utca 83. glőtt — ami jó 
messzire van innen  — ezt az 
aprócska, még selypítve be
szélő fiúcskát halálra nem  gá
zoltuk, m ikor hirtelen kiug
rott az útra egy kőkupac m ö
gül.

A szőnyeggyárban kapott 
felvilágosítás is igazolta Bacsi- 
kék felelőtlenségét, m ert az il
letékes elm ondotta:

— Ismerem  Bacsikékat, de 
sohasem szóltak, hogy gyerm e. 
kü k  napközibe való helyezé
sét segítsük.

A z  igazsághoz még hozzá
tartozik az is, hogy a gyárban 
rövidesen megnyílik az üzem 
sa já t napközije, de Bacsikék 
most sem kérték  a felvételt. 
Persze a gyermekek elhelye
zésére most kérés nélkül is sor 
kerül, s m ár ta lá ltak  volna 
ta lán  előbb is megoldást, ha 
Bacsikék ezt szorgalmazzák.

Egy em ber lélekjelenléte 
most m egm entette a Bacsik- 
családot a nagy gyásztól. A 
gondatlan édesapa azonban 
nem vonta le a tanulságot, 
hanem  még neki á llt följebb. 
Jó lenne, ha legalább mások 
okulnának az esetből és nem 
tennék ki halálos veszélynek 
saját gyermekeik életét, ha
nem távol tartanák  őket a 
kocsiút aktól. Bemy.

Penzió  nyílik a ta ta i  flü g ro n ” -v illában
A Tatai Vendéglátóipari 

V állalatnál elkészült az ötéves 
hálózatfejlesztési terv. Ebben 
jelentős helyet foglalnak el az 
idegenforgalom kiszélesítését 
célzó intézkedések. Tatán a 
jövő évben m ár központi fú- 
*éses szobákban elhatnak a 
Kristály-szálló vendégei. Az 
emeleti nagyobb szobákhoz 
fürdőszobát is építenek. Téli 
kertet létesítenek és színes 
ponyvával borítják  a kert
helyiséget. A szemben levő 
„Tulipán” cukrászda helyére 
Mackó jellegű bisztrót tervez
nek. A Nagytó partján  az 
,.Ugron”-villában penziót és 
kerthelyiséget létesítenek. A 
tó partján, az erdőben kisebb 
turistaházakat építenek fe; csa
ládok számára. A ..háztábor” 
létrehozásához m ár az idén 
hozzákezdenek.

Komáromban, a Jókai tér és 
az Igfnándi út sarkán, a fel
épülő több emeletes épületben 
25 szobás szálló és önkiszol
gáló étterem  is lesz. Erdei kis
vendéglő fogadja m ajd a ven
dégeket az ácsi erdőben. Du- 
naalm áson, a becs—budapesti 
országút m ellett cukrászda- | 
eszpresszó nyílik. Egy egész ' 
sor kisvendéglőt létesít az öt-

éves tervben a vállalat. Töb
bek közt a dunaalm ási lakó
telepen, a tatai Berta-m alom - 
nál, a Fényes-fürdőn, a K ert
városban és a tatai kisállo- 
másnál.

Az ötéves tervben évenkint 
négy darab  elektrom os fűtésű 
sörpultot szereznek be. ö t  év 
a la tt korszerűsítenek két ki
főzőkonyhát, vásárolnak öt 
hűtővitrin t és sok száz asztalt 
és széket.

Ö ntözőautót kapott Dorog
Régi vágy, régi terv való

sult meg m ájus ötödikén Do
rogon, amikor megérkezett a 
községbe a Csepel D—420-as 
ti; usú öntözőautó. Az utcák 
tisztántartásában igen nagy 
segítséget jelent majd. Az 
öntözőautó 5000 liter Vizet 
tud felvenni. Az utat nem 
csupán locsolja, de egyben 
mossa, tehát portalanítja is. 
Az úttestet 10 m éter széles
ségben tisztítja. Az autó be

járatása után megkezdi úttisz
tító m unkáját. A tervek sze
rint a főútvonalon, a Sztálin 
és Rákóczi úton, valam int a 
X-es utcában működtetik
majd. Ezekben az utcákban 
naponta kétszer fordul meg.
Szükség szerint más kisebb
útvonalakon is üzemeltetni
fogják.

A mintegy 40J 000 forint ér
tékű öntözőautót a miniszter- 
tanács központi beruházáci 
keretéből vásárolták,

M I N T  C S E P P B E N  A  T E N G E R
— A párizsi koramün egyik jelentős alak

ja volt a magyar származású Frankel Leo is.
— Köszönöm, elég! — szakítja meg a ta 

nár a felelő honvéd tisztet. S tovább vizsgáz
nak a tatabányai Árpád Gim názium ban a ne
gyedikes levelező hallgatók. Bögödi Irén  kö
vetkezik. Míg számot ad tudásáról, a  többi 
asztalnál Kovács Hona, Paál Lajosné, Varga 
Lajosné állítja  össze kihúzott tétele szerint a

Akik a munka melletti tanulásukról ad
nak számot. (Kovács Ilona és Bögödi 

Irén.)

lett megérteniök: tudás nélkül gyenge lábon 
jár az ember.. S most élettapasztalataikat kö
vetve adnak számot tudásukról. Néhány te
remmel odébb viszont azok hajolnak az írás
beli érettségi vizsga feladatai fölé, akiknek 
— többek között — ezek a tanulással most 
birkózó idősebbek tették lehetővé a tudás 
gondtalan elsajátítását. Az ünnepélyesség itt 
még jobban érezhető. A nagy ígéret kapuja 
előtt álló lányok matrózblúzba — talán éle
tük utolsó kislányos ruhájában — öltözve ró
ják a sorsdöntő sorokat. A tervezgetés a ko
moly perceket is áthatja. Zsebedics Mária, 
a kitűnő rendű tanuló a logaritmus-könyv 
lapozgatása közben magabiztosan mondja:

— Fogorvos leszek. Szeretem  a m unkát, s 
ha felvesznek az egyetemre, ott is meg aka
rom állni a helyemet.

Bár csak vizsgázókról írtunk, mégis — 
mint cseppben a tengert — csillogva láthat
juk itt a mi új életünket. Hadd jegyezzük 
még meg, hogy csak a megye középiskolái
ban az esti és a levelező-tagozatok tavalyi 
459 hallgatójával szemben az idén már 1138 
iratkozott be. Köztük csaknem 300 nő — 
asszony és leány — tanul, s azt mondják: 
megéri!

vázlatát. Ezen a délelőttön többnyire nők 
vizsgáznak. Bizony sok akarat kellett a ta 
nulással, m unkával eltöltött négy esztendő
höz. De éltek a  lehetőséggel, am it a női 
egyenlőség igazi megvalósuláséhoz nyűit a 
népi demokrácia, ö k  maguk így beszélnek 
erről:

BÖGÖDI IRÉN:
— Falun születtem , s községben — Dadon 

— dolgozom most is. Valamikor tanítónő 
szerettem  volna lenni, de abba kellett hagy
nom a tanulást. Most szívesen áldoztam fel 
m inden szabadidőmet, hogy elvégezzem  a 
gimnáziumot.

PAAL LAJOSNÉ:
— Képzelheti, m ilyen  erőfeszítést je lentett 

két kicsiny gyerm ekem  ellátása m ellett el
végezni négy gimnáziumot. De segített a 
férjem , s hivatali m unkám  m ellett megbir
kóztam ezzel a feladattal is. Érettségi után 
tovább tanulok: leteszem  a képesített köny
velői vizsgát.
VARGA LAJOSNÉ:

— Távbeszélő-kezelő vagyok a tatai pos
tán. M unkaköröm megköveteli az érettségit. 
Nehéz volt a négy év, de megérte. Ötéves a 
kicsim . s ha férjem  nem  segít, nem  is tud 
tam volna tanulni.

M ár k ijá rták  az élet iskolájának több osz
tályát, ahol tanári m agyarázat nélkül kel-

Értessük meg ezt egyre több és több nö
vel, m ert még sokan vannak, akiknek több 
tudásra, tanu lásra lenne szükségük. Akik pe
dig m ár a kenyérkereső m unka gondjaitól 
mentesen tanulhatnak, azoknak a most 
érettségiző diáklányoknak magyarázzuk meg, 
hogy az elterjedt hivatásokon kívül — m int 
orvos, pedagógus —, még hány nagyszerű 
pálya várja  őket. Szeretettel várja  őket min
denütt, m ert a mi világunkban nyitva áll 
az út, a felemelkedés lehetősége a nők 
előtt is.

Bemy.

Technika, zene, szépirodalom
A megyei tanács és a 

megyei nőtanács a gyer
m eknappal ' ankétsorozat 
ta rtásá t kezdj meg. A megye 
h a t helyén az állam i gon
dozott gyerm ekeket nevelő 
szülők ülqek össze és neve
lési kérdéseket beszélnek 
meg. A megbeszéléseket a 
gyerm eknap utáni hetekben 
folytatják.

Rövid- ideje hangzott el a 
megyei nőtanács felhívása a 
200 munkaegység elérésére. A 
termelőszövetkezetekben dol
gozó nők megyeszerte máris 
szívesen csatlakoznak a moz
galomhoz. A régi termelőszö
vetkezetekben 250, az ú jab
bakban 230 és a most alakul
takban 200 munkaegység á t
lagos elérését vállalják.

Ácson például nőgyűlésen 
vitatták  meg a felhívást. Bor
bély Sándorné, 66 éves pa- 
rrsztasszony, a „Jövő” tagja 
elmondotta, hogy ha ő m ár ed
dig 70 munkaegységet ért el, 
akkor a többségében fiatalab
baknak sem jelenthet nagyobb 
nehézséget a 230 munkaegy
ség teljesítése. A gyűlésen a 
község m indkét termelőszövet. 
kezeiének nőtagjai lelkesen 
csatlakoztak a felhíváshoz.

Hasonló lendülettel csatla
koztak a term előszövetkezet^ 
nőtagjai a mozgalomhoz az

Korunk művelt asszonyának 
érdeklődése messze túlterjed 
a konyha falain. A komáromi 
városi nőtanács a fokozódó 
érdeklődést az ismeretterjesz
tés legkülönbözőbb formáival 
elégíti ki.

Néhány héttel e* előtt cso
portosan tekintették meg az 
új városi gyógyszertárat. Lát
hatták, hogy a korszerű fel
szerelésekkel milyen gondos
sággal készítik az orvosi ren
delvényeknek megfelelő gyógy
szereket. Természetesen a

egész komáromi járásban. Ed
dig m ár 5 term előszövetkezet
ben vállalták a 250, tizenötben  
a 230 és nyolcban a 200 m un
kaegységes átlag elérését.

A dorogi járásban a táti 
Vörös Csillag Termelőszövet
kezet nőtagjai mutattak pél
dát. Vállalták a 250-es átlag 
elérését, s egyúttal versenyre 
hívták a kesztölci termelőszö
vetkezetben dolgozó társaikat.

gyógyszerek használatával 
kapcsolatos szükséges tudni
valókról is hallgattak ismerte
tést a látogatók. A következő 
alkalommal a ,,.Szegény gazda
gok" című regény megbeszélé
se során bővebben megismer
kedtek Jókai Mór életével és 
munkásságával. Legutóbb pe
dig Lehár Ferenc munkássá
gát méltatta dr. Mikola Gyula, 
né. A  zenei szemléltetést Pór 
Istvánnak, a városi zenekar 
karnagyának zongorajátéka 
adta. Ezenkívül hanglemeze
ket is felhasználtak egyes ze
nedarabok lejátszására. Leg
közelebb „Mit olvassanak 
gyermekeink,’’ címmel tarta
nak ankétot.

Az ismeretterjesztést klub- 
rendezvények alkalmával ren
dezik a város Csokonai Mű
velődési Házában. Az érdek
lődés mindig kielégítő, mert 
a nőtanács az asszonyok kí
vánságainak megfelelően ál
lítja össze a programot. Ez a 
módszer is egyik példája an
nak. hogy a nyári időszak be
álltával is több lehetőség nyí
lik a nőmozgalmi munka 
folytatására.

Megyénk nőtanácsai jelentős segítséget nyújtanak a gyer
mekotthonoknak. Most a megyei gyermekotthonok befogadó- 
képességét szeretnék növelni. Ennek tám ogatására a megyei nő
tanács kitűzhető kék szalagot bocsát ki „G yerm ekotthonért' 
felirattal. A szalagokat a gyermeknap alkalmával a nőtanácsok 
egyforintos megváltási áron árusítják. Több nőtanács tagjai 
m ár megbeszélték az akció jelentőségét néhány családdal, ahol 
kedvező fogadtatásra találtak. Ugyanis az a vélemény alakult 
ki. örömmel adnak felülfizetést is, m ert a megyénkben levő 
gyermekotthonokat szívesen támogatják.

Számíthatnak ránk a termelőszövetkezetben

Az ő munkája a tanulás, de helyt is állt 
a kitűnő rendű Zsebedics Mária

NEVELŐSZÜLŐK
ANKÉTJAI

Kék szalag a gyermekotthonokért


