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J o b b  m in ő s é g e t . 
n a g y o b b  v á la s z té k o t , 

g o n d o s a b b  k is z o lg á lá s t
Az SZMT e ln ö k s é g é n e k  ü lé se

A megye lakosságának áru
ellátásáról adott átfogó ké
pet az a beszámoló, amit 
kedden vitatott meg az 
SZMT megyei elnöksége.

Több a bolt, korszerűsítik 
a hálózatot, állapította meg 
az előterjesztés. Az idei esz
tendő első negy edében

tizenegy százalékkal több 
élelmiszert vásároltak a 
megyében,

mint a tavalyi hasonló idő
szakban. A húsellátást né
mileg javította a 35 száza
lékkal megnövekedett ba
romfi felhozatal. Az ipari 
településeken nemcsak a ke
nyér, de a sütemény is ele
gendő. Több termelőszövetke
zet árudát nyitott a megyé
ben. Ez is javította némileg 
el gyümölcs-zöldségellátást, A 
forgalom döntő részét azon
ban a MÉK bonyolítja le, 
mégpedig az előző idősza
koknál rugalmasabban. Kifo
gástalan volt a burgonya-el
látás. Nagyobb mennyiségben 
vásárolnak a megyében ipar
cikket. Elősegítette ezt a ki
szélesített hitelakció. Ör
vendetes, hogy több az olaj
kályha, a gáztűzhely és ja
vult a gázpalack-ellátás.

A vitára bocsátott beszá
moló minden tekintetben in
dokolt élességgel vetette fel, 
hogy következetesebben le
hetne szorgalmazni a jobb 
minőségű áruk szállítását, a

A  le g h ír e s e b b  
b a z á r s o r

Melyik a világ leghíresebb 
bazársora? A tripoliszi, vagy 
a bagdadi, esetleg a hong
kongi? Alapos tévedés. Ezek 
az üzleti negyedek évtizedek
ig álltak, mire beszélni kezd
tek róluk. Az elsőség kétség
kívül az esztergomi bazársoré, 
amelynek még híre-hamva 
•sincs, és már széltében-hosz- 
szában emlegetik.

Nemcsak holmi utazók ve
szik célba, mondván: „De jó 
lenne, ha valami rendesebb 
kinézésű üzletben lehetne itt 
a Bazilika tövében bambit, 
anziksz-kártyát, csecsebecsét 
venni”. Nagytekintélyű szer
vek is állást foglaltak már 
a Bazilika mellé építendő ba
zársor ügyében. Beleszólt a 
Dunakanyar Intéző Bizottság, 
véleményt nyilvánított a mű
emlékvédelem, nem is szólva 
a helyi szervek sokaságáról.

Ilyen széleskörű népi és 
nemzetközi érdeklődés után 
kezdett hozzá a Nagy Kivite
lező a kivitelezéshez. S bol
dogok lehetünk, mert újabb 
lehetőség nyílt, hogy beszél
hessünk a világszínvonalat 
felülmúló, nagyszerű létesít
ményről. A Nagy Kivitelező 
ugyanis, bár vállalta, de még
sem készítette el tavaszra, 
majd haladékot kért a júni
usi átadásra is és talán majd 
szeptemberre tető alá kerül 

i a remekmű.
Sajnos, ha valóban elké

szül, akkor már senki sem 
beszél majd róla, hiszen olyan 
természetes, hogy idegenfor
galmi gócokon bazárok állnak 
a turisták rendelkezésére. S 
bár ezzel elveszítjük az egye
dülálló nevezetességet, mégis 
jogos a sóhaj, hogy a legem- 
legetettebb bazársor helyett 
mikor láthatjuk már a világ 
legkevésbé emlegetett. leg- 

• szürkébb, de végre már mű
ködő bazársorát? —ds

nagyobb választék tartását és 
nem utolsósorban a gondo
sabb kiszolgálás általános 
meghonosítását.

Még az alapvető élelmi
szerek minősége sem mindig 
kielégítő.

Nem javult például a 
kenyér és a sütemény 
minősége.

Nem indokolja ezt a liszt 
változó fajtája sem, mert 
egyes sütödékben ugyanabból 
a nyersanyagból sokkal jobb 
terméket állítanák elő. Sok 
kifogásra ad okot a sütőipa
ri termékek szállítása.

Joggal kifogásolta a beszá
moló, hogy a primőrök for
galomba hozatalakor a MÉK 
nem tudott versenyre kelni 
a piaccal Esztergomban pél
dául az állami boltokban 
árusított cseresznye volt a 
drágább.

Hiányos a választék a 
tartós fogyasztási cikkek
ből.

A ruházati boltok árui sok
szor eltérnek a vásárlók íz
lésétől. Kevés a szintetikus 
szálú textília. Még mindig 
gyenge a női ny.’on-haris- 
nyák minősége. Különösen 
bosszantó a gyermek konfek
ció szegényes választéka, a 
gyermek és a női cipő silány 
kivitele.

A beszámoló
elismeréssel emlékezett 
meg a szakszervezet tár
sadalmi ellenőreinek hoz
záértő, önzetlen munká
járól.

Az elnökség a beszámolót el
fogadta és elhatározta, hogy 
azt — megfelelő javaslatok
kal együtt — a Szakszerveze
tek Komárom megyei Ta
nácsa elé terjeszti.

Szegényes magánélet
A férfi, aki aznap egyik 

értekezletről a másikra ro
hant, nagyon elkeseredett 
hangulatban volt. Igazgatója 
lesújtó kritikával illette, ami
ért, úgymond, elhanyagolja a 
munkáját. Lassan föloldódott 
azonban benne a felgyülem
lett feszültség és réveteg, 
megfáradt tekintettel beszél
ni kezdett. Elmondta, hogy 
legalább egy tucat társadalmi 
megbízatást vállalt magára, s 
most úgy érzi, összecsaptak 
feje fölött a hullámok. És ami 
a nagyobb baj, hogy nem ér 
rá a családjával törődni, szin
te csak aludni jár haza. A 
gyerekei ugyan rendes embe
rek lettek, de ez inkább a 
felesége érdeme. Ö, miközben 
a szívét tette ki a társada
lomért, alig élt magánéletet, 
s most úgy érzi, mintha va
lami űr támadt volna a csa
ládban, mintha a gyerekei el- 
hidegülték volna tőle.

Hasonló jellegű párbeszé
dünk volt egy kétgyermekes 
fiatalasszonnyal, aki fontos 
társadalmi funkciót tölt be, 
ő  így panaszkodott: „Éppen 
a napokban beszélgettünk ró
la férjemmel, hogy az egész 
család egyszerre szinte alig 
van együtt Este a gyerekek 
korábban térnek aludni, én 
ilyenkor tanulok, a férjem 
meg a szakirodalmat tanulmá
nyozza. A hét végén a leg
többször együtt vagyunk, de 
akkorra meg úgy felgyülem
lik a sok házimunka, hogy 
elég vele megbirkózni. így az
tán kikapcsolódásról, szórako
zásról szó sem lehet Hej, 
pedig mennyire szerettem va
lamikor meccsre járni, kirán
dulni és táncolni! De hol van 
ma erre időnk!

Sorolhatnám a példákat to
vább, de ez alighanem feles
leges: ha egy kicsit körülné
zünk ismerőseink vagy a ma
gunk házatáján, könnyen 
akadhatunk hasonló emberek
re. És szinte önkéntelenül 
adódik a kérdés: szükségsze
rű-e ez, a közéleti tevékeny
ségnek feltétlenül a magán
élet rovására kell-e mennie? 
Pontosabban fogalmazva, le
hetséges-e a közélet és a ma
gánélet harmóniája, az egyik

intenzitása nem feltételézi-e 
a másik szegényességét?

Anélkül, hogy a bölcsek 
kövét föl akarnám találni, 
azt hiszem ’ meggyőződéssel ál
líthatom, hogy a két szféra 
harmonikus összeegyeztetése 
semmiképpen sem megoldha
tatlan. Igaz, a közéleti funk
ciók halmozása ennek min
denképpen útjában áll. Úgy 
vélem azonban, ma már nincs 
arra szükség, hogy egy em
ber, teszem azt, egy tucat 
funkciót halmozzon föl magá
nak. Megvan rá a reális le
hetőség. hogy a közügyeket 
megosszuk egymás között. 
Mert az bizonyos, hogy ahol 
egy ember 10—12 feladat
kört vállal magára, ott so
kan semmit vagy alig vala
mit tesznek a közösségért. 
Mások helyett dolgoznak te
hát azok, akik a közösség 
ügyeinek intézése közben el
hanyagolják a családjukat, 
szegényes magánéletet élnek. 
Pedig alighanem sokan vál
lalnának magukra szívesen 
ilyen terheket, de mit tehet
nék, ha erre mások funk
cióhalmozása miatt nincs le
hetőségük.

Rendszerünk demokratiz
musának alapvető követelmé
nye. hogy minél több embert 
vonjunk be a közügyek gya

korlásába. Ennek az elvnek 
széleskörű gyakorlattá kell 
válnia. Ez nyilván feltételezi 
annak a régi, helytelen gya
korlatnak a fölszámolását is, 
amikor kevés embert halmoz
tak el sok funkcióval és a 
közügyek intézésébe mások 
csak kevésbé kapcsolódtak be. 
Márcsak azért is, mert csak 
így biztosítható, hogy a 
funkció mögött tartalmas 
munka is legyen.

így válhat valósággá a 
közélet és a magánélet har
móniája az egyes ember éle
tében. Ez azonban nemcsak 
a szubjektív szándékon mú
lik. A pártszervezeteknek 
kellene kézbevenniük az ügyet 
és fölfigyelni az egyes embe
reknek nemcsak a- . közéleti 
tevékenységére, hanem arra 
is, van-e lehetőségük igazi, 
tartalmas magánéletet élni, 
törődni a családdal, az ott
honnal. S ha a pártszerveze
tek figyelme ilyen kérdésekre 
is kiterjed, akkor a cikkben 
említett esetek ritkábban for
dulnak majd elő. Ezen nyer 
majd a közösség, mert ügyeit 
több ember jobban ! intézheti, 
kiteljesedik a szocialista de
mokrácia. és az érintett csa
ládok élete is szebbé, tartal
masabbá válik.

Kónya Lajos

Fényképezőgép helyett -  töltőtől!
A dorogi Zrínyi iskolában 

vasgyűjtő versenyt hirdettek. 
Az első helyezett jutalmul 
egy fényképezőgépet kapott 
volna. Mármarosi Antal, az 
iskola 5. b. osztályos tanuló
ja, tudván, hogy mi a tét, 
egész év alatt több mint száz 
mázsa vasat gyűjtött. Első is 
lett a versenyen.

De — a tanévzáró ünnep
ségen, amikor a nyeremény- 
kiosztásra sor került, az első 
és negyedik helyezett egy
aránt egy-egy töltőtollat ka
pott.

Fényképezőgép helyett töl
tőtoll? Ha ez így megy to
vább, a lottó tárgynyeremény
sorsoláson hirdetett öröklakás 
kempingsátorrá alakul át, mi

re a nyerteshez ér. Ha a 
Sportfogadási és Lottó Igaz
gatóság így tenne, rövidesen 
csökkenne a lottózók száma. 
Nem lenne kár, ha a sze
rencsétlen töltőtoll-akció ha
tására a vasgyűjtők száma is 
megcsappanna?

Marót! Ottó 
úttörő-riporter, Dorog

A szerkesztőség megjegyzé
se. A hulladékgyűjtési ver
senyt a MÉH írta ki, a dí
jak beigérése is tőle szárma
zik. Mive! a hulladékgyűjtés' 
igen fontos közügy, lapunk 
lényegesnek tartja, hogy a 
MÉH a fenti kérdésre ma
gyarázatta! (vagy hélyésbítS 
intézkedéssel) válaszoljon.

Országos ifjúsági szántóverseny
Körmenden a közelmúltban 

rendezték meg az I. országos 
ifjúsági szántóversenyt. A 
verseny színhelye ünnepi kül
sőt öltött, csaknem ezer zász
ló, feliratok és a hangosbe
mondó műsora üdvözölte a 
traktorosokat, akik a mező- 
gazdasági munka egvik legne
hezebb részét végzik.

Az országos versenyre a
megyék három legjobb trak
torosukat küldhették. Állami 
gazdasági traktorosainkat Ár
vái József képviselte, edzőjé
vel Tihanyvári Józseffel; a

megye termelőszövetkezetei
nek színeiben Pittner Márton, 
a kecskédi Virágzó Tsz trak
torosa indult. Kasza Miklós 
edző segítségével, a gépjaví
tó állomásokat pedig Németh 
István, a nagyigmándi gépja
vító fiatal traktorosa képvi
selte, őt Horváth János segí
tette. Tóth Petrovszki Kál
mán, a komáromi járási ta
nács előadója és Kormos Ge
ro, a komáromi Gépkísérleti 
Intézet technikusa az orszá
gos bíráló bizottságban tevé
kenykedtek.

Először a világon
A versenyzők és mindazok, 

akik látták az éjszakai szán
tó versenyt. felejthetetlen él
ményben részesültek. A meg
nyitó ünnepség után Körmend 
határáig lépésben haladt a 48 
kivilágított gép. Mindegyik 
traktor mellett egy-egy égő 
fáklyát vittek az ifjúgárdis
ták. A versenytáblákat még 
világosban kijelölték, A nem
zetközi szabványoknak meg
felelő nappali versenyhez vi
szonyítva egyharmaddal csök
kentették a felszántásra ke
rülő területet.

Már teljesen sötét volt, ami
kor felröppent a zöld raké
ta és nagy robajjal elindul
tak a gépek. A reflektorfény
ben időnként felcsillantak az 
ekevasak. A felkészítő szak
emberek kezében villogtak a

zseblámpák, ezzel segítették 
a versenyzőknek a helyes 
irány tartását. A verseny éj
fél előtt egy órával ért vé
get. Éjjel a bírák mélységet 
mértek, a teljes értékelésre 
nappal került sor.

— Éjszakai szántóversenyt 
a világon először itt rendez
tek — tájékoztatott bennün
ket Veress Árpád, a verseny- 
bizottság titkára. — Koráb
ban attól tartottak, hogy az 
ilyen éjszakai versenyeken 
könnyen történhet baleset. Mi 
többször tartottunk a részt
vevőknek balesetvédelmi tájé_ 
koztatókat. és a versenyzők 
már a felkészülés során is fi
gyelembe vették az éjszakai 
verseny követelményeit. En
nek köszönhető, hogy egyetlen 
sérülés sem történt. Az éj

szakai szántóversennyel még 
egy célunk volt — folytatta. 
— Bebizonyítani, hogy éjsza
ka is lehet kifogástalan mun
kát végezni. Ez is sikerült, 
mert 8—10 olyan szántást is 
láthattunk, amivel a nappali 
versenyen is élvonalba ke
rültek volna a versenyzők.

Az éjszakai versenyt követő 
nap került megrendezésre a 
nappali szántóverseny, majd 
a harmadik napon az ügyes
ségi verseny. Ez is új szín
foltja a hazai szántóverse- 
nyeknek, mert ilyet eddig az 
európai országok közül csak 
Jugoszláviában, Lengyelor
szágban és Ausztriában ren
deztek. Az ügyességi verseny 
során a résztvevőknek vala
mennyi erőgépen egytormán 
előidézett „műhibát” kellett 
felismerniük és kijavítaniuk. 
Válaszolniuk kellett talajmun
kákkal összefüggő kérdésekre.

Pittner Márton
Majd pótkocsis erőgéppel 
lett végighaladni az igen ne
héz versenypályán, ahol köz
lekedésrendészeti ismeretek, 
ről, vezetési készségükről» 
ügyességükről adtak számot.

Megyénk a negyedik helyen
Vasárnap került sor az 

ünnepélyes díjkiosztásra. A 
díjakat Molnár György, a 
KISZ központi bizottságának 
titkára és Hunya István, az 
MSZMP KB tagja, a MEDOSZ 
elnöke, valamint a mezőgaz
dasági gépgyárak képviselői 
adták át.

A megyék teljesítményét 
külön is értékelték. Megyénk 
csapata az éjszakfii és nap

pali szántőverseny alapján 
a negyedik helyezést érte eL 
Az ügyességi versenyen hete
dikek lettünk. Az egyéni ver
senyzők közül Pittner Mártöts 
érte el a legjobb helyezést: a 
48 induló közül az ötödik lett 
és Orionton táskarádiót, ér
met. oklevelet kapött jutal
mul. Németh István a 31«
helyezést érte el, Árvái Jó=
zsef a 40. le tt

Csáky Csaba


