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B ehoztuk a  lem arad ást!
A Komárom megyei Ruha- ratív  és műszaki dolgozókhoz, hogy m ár a tanévkezdés előtt 

tisztító és Szolgáltató Szövet- hogy vegyenek részt a term e- segélyezhettük a nagycsalá- 
kezet évről évre jelentős be- lőm unkában és próbálják dósokat.
ruházással fejleszti tex til- behozni a lem aradást. A ké- 
tisztító  ipari tevékenységét, résnek m indenki eleget tett, 
ennek ellenére a  lakosság és és valam ennyien 16—16 óra 
a közületek egyre növekvő fizikai m unkát vállaltak. A 
igényei m a m ár m eghalad- nőbizottság egy éjszakai és 
ják  az üzem kapacitását. Ki- egy délutáni önálló műszakot 
esést je len tett ez év augusz- szervezett, a résztvevők ez 
tusában, hogy a gőzt szolgál- idő a latt az üzemben kiala- 
ta tó  Komáromi Kőolajipari ku lt term elési norm áknak 
V állalat három  napra leállt megfelelő teljesítm ényt pro- 
kazánjavítás m iatt. Ez idő dukáltak, am elynek bérét fel- 
a la tt mintegy 200 mázsa ajánlották a nőbizottságnak, 
szennyes fehérnem ű gyűlt Ezt az összeget, valam int a 
össze úgy, hogy még a ga- szocialista brigádok által fel- 
rázsokat is ezek táro lására aján lo tt m unkabért a szövet
használtuk fel. A napi szeny- kezet nagycsaládos dolgozói- 
nyes ruha behozatal is több megsegítésére fordítot-
volt m in t az üzem napi ka- tu k . Az így összejött pénz
paci sa. hez még mintegy 5000 forin-

A szövetkezet nőbizottsága to t adott a szövetkezet veze- 
kéréssel fordult az adm iniszt- tősége és így lehetővé vált,

Ez az eset is azt bizonyítja, 
hogy a szolgáltatás nehézsé
geit közös akaratta l össze
fogással — ha nem is teljes 
m értékben — de meg lehet 
oldani. Nöbizottságunk így 
kívánt hozzájárulni ahhoz, 
hogy a megye területén élő 
dolgozó nők, második m ű
szakját — ha késedelmesen 
is — de megkönnyítsék.

Sportvetélkedő
A vállalati KISZ-szervezel 

rendezésében ünnepélyes ke
retek között nyito tták  meg a 
tatai Eötvös Gimnáziumban 
a több számból álló és min
den évben m egrendezésre ke
rülő sportversenyt. A Volán 
üzemegységei közötti küzde
lem a K ISZ-kupáért folyt. A 
versenyzők a Csaba utcai te
lepről indultak autóbusszal 
m ár kora reggel.

A futballmérkőzés, a m a
gasugrás és a tollaslabda ver
seny az iskola udvarán, míg 
a lövészet a tatai tó partjá 
tól nem messze fekvő Ho
m okbányában volt. A v er
senyzés egész délelőtt tartott. 
A KISZ-vezetőkből álló öt
tagú bizottság vélemény- 
egyeztetését az eredm ényhir
detés követte. A K ISZ-kupát 
a tatai üzemegység vitte el, 
s a tatabányaiak a második 
helyet szerezték meg.

5. K.
T a ta b á n ya

Megemlékezés
A Volán 

tatabányai 
kalauzaiból

Egy boldog nap
Mi, a  szomódi öregek nap

közi otthonának lakói egyna
pos kiránduláson vettünk- 
részt. A Szomód—Visegrád— 
Dobogókő—Szomód útvonalon. 
Évenként egy alkalom mal 
öröm ünnep az, am ikor a köz
ségi tanács k irándulást szer
vez nekünk.

A lakók közül néhányan 
m ár másfél órával az indulás 
előtt megérkeztek a  gyüleke

zőhelyre. ö röm ünket fokoz
ta  az is, hogy kellemes, na
pos időben tettük  meg az u ta t 
egy bérautóbusszal.

Magam és az otthon lakói 
nevében ezúton is szeretném 
megköszönni mindazok fárad 
ságos m unkáját, akik lehető
vé tették  szám unkra a k irán
dulás boldog napját.

S c h a m b e rg e r  Já n o s  
S zo m ó d

18. sz. Vállalat 
üzemegységének 
alakult meg a 

Hám án Kató szocialista bri
gád. Névadójuk halálának 39. 
évfordulója alkalm ából meg
koszorúzták Budapesten a 
M ester út 59. sz. ház falán 
lévő em léktáblát, am elyet a  
munkásmozgalom kiemelkedő

harcosának em lékére állíto t
ták fel 1946-ban.

Ezután a  Mező Im re úti 
Munkásmozgalmi Panteonban 
a hős kommunista asszony 
sírem lékénél elhelyezték a 
megemlékezés és a kegyelet 
virágait.

S im o n  K a ta lin  
T a ta b á n y a

Öregek napja Rajnán
Mintegy 100-110 idős baj na i 

lakos gyűlt össze vasárnap 
délután az ÁFÉSZ étterm é
ben, hogy részt vegyen egy 
meleg hangulatú találkozón.

A megnyitó beszéd, am elyet 
Rezsnyák Győzőné, Bajna 
Nagyközségi Közös Tanács 
titkára  mondott, könnyeket 
csalt az idős, m unkában meg
öregedett asszonyok, fehér na- 
jú  férfiak sz em é b e ...

A köszöntőre Dinnyés Gyu
la, a  falu egyik legidősebb 
lakosa válaszolt: megköszönte 
az ünnepség rendezőinek fá
radozását, a  szívélyes fogad
ta tás t a véndéglátók részéről.

Az ünnepségen, — amely

iskolás gyerekek által elő
adott rövid m űsorral kezdő
dött — ételt, italt, sütem ényt 
szolgáltak fel. Hangulatos ze
ne biztosította az estébe nyú
ló szórakozást, a  mi több: 
még táncra is futotta, persze 
csak módjával.

A rendezők: a helyi term e
lőszövetkezet, a községi ta
nács, az erdészet, az ÁFÉSZ 
és a művelődési ház, minden 
évben rendszeresen megemlé
keznek egy ünnepség keretén 
belül a falu  idős lakosságá
ról, m integy leróva irántuk 
hálájukat, tiszteletüket. Kö
szönjük!

S z itá s  Z o ltá n  
B a jn a

Az em léktáblánál

Athénban jártam

Válaszolnak az illetékesek
A BOLT
GONDOSKODJÉK
VÁLTÓPÉNZRŐL

Augusztus 23-i lapunkban 
Bereznyei Istvánná tatai ol
vasónk azt panaszolta, hogy 
a  Kossuth téri vasboltban 
vásárolván, őt — utolsó idős 
kism am át —, akarták  elkül
deni váltópénzért, m ert a 
kasszában nem  volt annyi, 
hogy százasból visszaadhattak 
volna hatvan-egynéhány fo
rintot.

A Generál Kereskedelmi 
V állalat megerősítette a pa
naszos vélem ényét: igenis, a 
pénztárosnak kell folyam ato
san gondoskodni váltópénz
ről. A pénztárost figyelmez
tették, a vevőkkel szembeni 
udvariasabb m agatartásra.

MEGVALÓSUL 
A KÍVÁNSÁG

Szeptember 3-án jelent 
meg a Dózsa-kerti furcsasá
gok cím ű írás. A felvetett 
problém ák egy része szintén 
a  G enerál Kereskedelmi Vál
la lato t érintette.

Jóleső érzéssel olvasták az 
új ABC-ről szóló dicsérő so
rokat, annál inkább, mert 

igyekeznek biztosítani a meg
felelő színvonalat, a bő vá- 
la»«fl ?kot.

A Dózsa-kert hálózatfejlesz
tésével kapcsolatban a vál

la la t tevékenysége korláto
zott, csak a  meglévő helysé
gek állnak rendelkezésükre 
és sajnos ezek nem nagyok. 
Ez a helyzet a húsbolttal is, 
am i az évek során m ind k i
sebbnek bizonyul majd, h i
szen a  lakótelep még bővül, 
új házak épülnek, de sajnos 
a bolthálózat nem  fejlődik 
ezzel párhuzam osan. A ké
sőbbiekben a volt húsbolt 
helyén papír- és játékbol
to t kívánnak üzemeltetni és 
felszám olják a  jelenlegi ipa r
cikk boltot, mivel annak árui 
m egvásárolhatók az ABC- 
ben. E bolt helyén nyílik meg 
a bébi- és kötöttáru bolt. Így 
teh á t találkozik a vállalati 
elképzelés a lakosság igényei
vel.

NEMCSAK
ANANÁSSZAL!

Lapunk egyik júliusi szá
m ában te ttük  szóvá, m iért 
csak ananászos joghurt kap
ható az üzletekben.

A Fejér és Komárom m e
gyei Tejipari V állalat tá jé 
koztatója szerint a ta tab á
nyai üzem rekonstrukciója 
m iatt szünetelt a jo.ghurtgyár- 
tás. Az üzem fokozatos bein
dulása u tán  kerü lt az üzle
tekbe az ananászcs joghurt, 
m ajd augusztus 25-én a 
meggyes és szeptember 1-től 
m ár az epres változata is 
kapható.

Talán m ás is úgy van 
vele, hogy m ásnak képzeli el 
az országot az útleírások elol
vasásakor, s más kép táru l 
elé, am ikor o tt van. Én is 
így voltam Athénnel. A kár
m ennyit igyekeztem is ol
vasni a városról, mégis egy 
kicsit más volt, m int am it 
vártam .

Amikor beértünk a város
ba először olyannak tűnt, 
m int minden nagyváros. Ha
talmas, széles utcák, óriási 
forgalom, nyüzsgő tömeg és 
bárházak. Ezeknek a széles 
utcáknak is megvan a maguk 
jellege. Erkélytelen lakás ta 
lán nincs is. Minden ház vi
lágos színű, vakítóan fény
lenek a  napon. Bár a város 
közepén óriási parkok van
nak, virágot nem lá tunk  sem 
az erkélyeken, sem az abla
kokban. A város közepét 
meg-m egszakítják az antik  
romkertek.

A középületek kivétel nél
kül klasszikus stílusban épül
tek. Ennek nemcsak a görö
gök hagyom ánytisztelete az 
oka, hanem  az is, hogy a vá
ros nagy része a XIX. szá
zadban épült. A szűk m el
lékutcákban százával találunk 
rá  azokra a kis boltokra, ahol 
a papucstól, a képes levelező- 
laoon keresztül az aranyig- 
minden kapható.

Érdekes, hogy Európában

az egyház sehol sem olyan 
hatalm as, m int Görögország
ban és bár a  pópák jellegze
tes reverendája és szakálla 
m indenütt „m egtalálható”, 
nem találkoztam  nagy tem p
lomokkal.

Nagyon sajnáltam , hogy 
nem tudtam  beszélgetni a 
görög emberekkel, így alig 
tudtam  meg valam it tőlük 
politikai helyzetükről. Ter
mészetesen a ciprusi kérdés 
izgatott a legjobban, s ezért 
kerestem  m indenütt a cipru
si kérdés „látható” jeleit. A 
forgalmasabb utcákon nem 
találtam  Ciprusra vonat
kozó utalásokat, ám fi
gyelmesen nézve a mellék
utcákat, apró, falra ragasztott 
röpcédulák százai idézték a 
szomorú helyzetet.

A thén nevezetességei szá
m om ra csak töredék részét 
jelentették annak, am it az 
Akropolisz adott. A fellegvár 
templomairól (Parthenon, 
Erekteion, Niké) nem lene! 
ú ja t írni. Más a látvány 
lentről a városból és más 
fent az „ezem yelvű” tömeg
ben. Szerencsénk volt, mert 
még a nagy hőség előtt, de 
m ár napfényben érkeztünk 
fel. Csodálatosan világítot
ta  meg a  fény a m árvány
oszlopokat.

Z á b o rs zk y  M ik ló s  
O ro sz lá n y

Visszhang
A vasárnapi számban Klubfog

lalkozás címmel, a szocialista
brigádok klubja évadnyitójáról
megjelent íráshoz fűznék meg
jegyzést.

Szeretném tisztázni, hogy nem 
a központi irodák Pattantyús, há
romszoros aranykoszorús szocia
lista brigádja nevében tettem  meg 
a felajánlásomat, hanem mint en
nek a brigádnak a kultúrfelelőse, 
de egyben az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület 
tatabányai helyi csoportja törté
neti m unkabizottságának a veze
tője.

Ezt azért tartottam  szükséges
nek tisztázni, m ert nem volt fel

hatalmazásom a brigádomtól 
semmiféle felajánlásra, viszont a 
történeti szakcsoport nevében 
megtehettem, ezt m ert előzőleg 
a szakcsoport m egjelent tagjaival 
ezt megbeszéltem.

Hadd egészítsem k i még a cik
ket annak az igen lényeges vál
lalásnak a megemlítésével, amit 
a Népház könyvtárvezetője, Budai 
Károlyné tett, m iszerint a szocia
lista brigádok névadó személyisé
geinek közelebbi megismeréséhez 
konkrét irodalmi összeállítást ké
szítenek az erre igényt tartó 
szocialista brigádoknak.

Roznai István
Pattantyús szocialista brigádtag

Rádió- és tv-műsor
KOSSUTH RÁDIÓ

8.22: Lányok, asszonyok.
8.42: Hangjáték.
9.38: Népi zenekar.

10.05: Hangverseny.
11.25: Operettfinálék.
12.20: Zenei anyanyelvűnk.
12.30: Magyarán szólva . . .
12.45: Melódiakoktél.
13.45: Kóruspódium.
14.00: Furcsa fülek.
14.10: Big Band.
14.25: Üj Zenei Üjság.
15.05: Kis magyar néprajz.
15.10: Slágermúzeum.
16.00: 168 óra.
17.30: Sportmagazin.
18.00: Előadás.
18.30: Operettrészletek.
19.25: Labdarúgó közv.
19.50: Nótacsokor.
20.16: Hangjáték.
21.00: Népszerű muzsika.
22.25: Beat.
23.10: Olasz versenyművek.

0.10: Melódiakoktél.
PETŐFI RÁDIÓ

8.05: Mendelssohn-kórusok.
8.20: Népzenei Magazin.
9.03: Edwin Fischer zongorázik. 
9.45: Válaszolunk hallgatóink

nak,
10.00: Szombat délelőtt.
12.00: „Jelképek erdején á t . . . ” 
12.10: Zenekari muzsika.
13.03: Hazalátogató magyarok. 
13.18: Orosz Júlia énekel.
14.00: Napraforgó.
14.50: Éneklő Ifjúság.
15.00: Orvosi tanácsok.
15.05: Liszt: Tasso.
15.27: A virágtermesztésről.
16.05: Riport.
16.55: Indulók.
17.10: A hét műsorából.
17.44: Riport.
18.15: Kíváncsiak klubja.
19.00: Erkel áriaverseny.
21.15: Versek.
22.10: Népi muzsika.
22.30: Zenekritikusok.
23.15: Tánczene.

3. MŰSOR
12.23: Dzsessz.
12.53: Kamarazene.
13.24: Vokális zene.
15.05: Régi m agyar dalok.
15.25: Délutáni hangverseny.
16.50: Ötórai tea.
18.10: Déryné életéből.
19.00: Brahm s: Hegedűverseny. 
19.35: Tátrai vonósnégyes.
20.05: Keveháza.
21.15: Kaleidoszkóp.
22.25: Operakettősök.

BUDAPESTI TV
8.05: Osztályfőnöki óra.
9.20: Kémia (középlsk. I. oszt.). 
9.50: Tévétorna.
9.55: Az én édes Charliem.

(Ism.)
11.25: Kék fény.
12.25: A Strauss család.
14.28: Barátságos arcot kérek.

NDK tévéfilm.
15.40: Frédi és Béni.
16.05: Hírek.
16.10: Reklámműsor.
16.20: Múzeumi séták.
16.45: Falu a Hortobágy szélén. 
17.25: Csehszlovákia—Ausztrália.

Davis Kupa teniszmérkőzés. 
18.25: Panoráma.
18.45: Riportfilm.
19.15: Cicavízió.

19.30: Tv-híradó.
20.00: A Fejvízvédelmi Kutató In

tézet jelentései.
20.05: Hóvégi hajrá!
21.05: Férjem , Bartók Béla.

Bartókné, Pásztory Ditta 
visszaemlékezései.

21.45: Tv-híradó 2.
21.55: Az utolsó tanú. NSZK film.

BÉCS
16.30: Kicsinyek műsora.
17.00: Rajzóra.
17.30: Lassie.
17.55: Jó éjszakát, gyerekek.
18.25: Asszonyok magazinja.
19.00: Osztrák képek.
19.30: Tv-híradó.
19.55: Sporthírek.
20.15: Sztárparádé.
22.05: Panoptikum.
22.25: Columbo.
23.40: Hírek.

II. PROGRAM
16.40: Film.
19.00: A világ bábszínházaiban.
20.00: Tévégaléria.
20.15: Fehér éjszakák.
21.35: A nagyváros dzsungelében. 
22.05: Tv-híradó.
22.30: Dokumentumfilm.

POZSONY
8.00: Iránytű.
9.30: Egy óra múlva itt vagyok. 

11.15: Természetvédelem.
13.00: Csehszlovákia—Ausztrália.

Davis Kupa tenisz.
17.00: Hírek.
17.05: Honvédelmi magazin.
17.50: Szórakoztató műsor.
19.00: Tv-híradó.
19.30: Külpolitikai kommentár. 
19.45: A nézők levelei fölött. 
20.00: Vidám műsor.
21.15: Tv-híradó.
21.25: Fesztiváli krónika.
21.35: Dalműsor.
22.15: Sporteredmények.
22.30: Colombo felügyelő.

2. MŰSOR
16.25: Hírek.
16.30: Szivárvány.
17.10: Labdarugó-mérkőzés.
18.40: Esti mese.
19.00: Tv-híradó.
19.35: Afrikai állatvilág.
20.00: 1975. Duna-Fesztivál.
21.30: Hírek.
21.45: Mikrokomédia.

MAI TV-AJÁNLATUNK:

21.55: Az  utolsó tanú
Ez az NSZK film Wolfgang 

Staudte rendezésében készült. A 
rendező a m agyar közönség előtt 
is sikert arato tt m ár egyszer a 
bátor, leleplező Rózsák az ál
lamügyésznek című művével. Az 
utolsó tanú című filmje is a 
pénzarisztokráciának kiszolgálta
tott lány sorsát tárja  fel. Ingrid 
Bernhardy kisasszony tolmács. 
Ám amióta egy gazdag üzletem
berrel van kapcsolata, nem dol
gozik. Ügy tűnik, szereti is a  fér
fit, hiszen még gyermekük is 
született. A kis gyerm eket azon
ban egyik napon halva találják. 
A gyanú az anyára terelődik és 
egy orvos barátjára.

Felveszünk fiúkat 
és lányokat

szövőfeltűző
munkakörbe
16 éves korig Z műszakos,
16 évet betöltötték részére 
3 műszakos beosztásba.
Továbbá szövőelőkészítő üzemrészbe

segéd- és betanított 
munkásokat.
Bérezés kollektív szerződés szerint.
44 órás m unkahét, 50 %  éjszakai pótlék, 
70 forint műszakpótlék.
Kedvezményes üzemi étkeztetés.
Oroszlány—Bököd—Dad 
—Komlód—Környe felől bejárók részére 
autóbuszjáratot biztosítunk.

Jelentkezés a Lakástextil Vállalat Szőnyeggyára,
Tata II., Csapó u. 2—4. munkaerő-gazdálkodásán.

A Praktika SZISZ
eladásra felajánl 

1 db 200 literes

villanybojlert

és 1 db HEATING típusú

hőléokazánt
befúvó fejjel.

Fizetés, megegyezés szerint. 

Érdeklődés:

a szövetkezet központjában 
Tatabánya I.,
Kandó Kálm án u. 16.

olajtüzelésű

Vegyes Ipari 
Szövetkezet

műszaki 
vezetőt keres
építőipari-faipari

ismeretekkel.

Cím: Lábatlani 
V egyes Ipari 
Szövetkezet

2541 Lábatlan 
Rákóczi u. 61.


