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Ahol é lü n k  — ahogy  é lü n k

M egszű n ik  a  to ion ^ ás?
A kellemes vásárlás egyik 

feltétele, hogy a vevő meg
meneküljön a sorban állástól, 
az eladónak pedig ne kelljen 
kapkodnia. Ezek a követel* 
mények különösen nehéz fel
adat elé állították a  megye 
kereskedelmét Bármennyire 
hihetetlen, Komárom megye 
egy lakosára számított kiske
reskedelmi forgalom 1969-ben 
120 000 forint volt. Ennél ma
gasabb arányt csak Budapes
ten értek el. Tavaly a megye 
kiskereskedelme 2 milliárd 
964 millió forint értékű árut 
hozott forgalomba.

Ezek a számok magyaráz
zák, hogy nemcsak a csúcs
forgalom óráiban, hanem más 
napszakokban is elég gyakran 
hosszabb ideig kellett vára
kozniuk a vásárlóknak a pul
tok, a pénztárak előtt- Külö
nösen az élelmiszerüzletek
ben küszködtek ilyen nehéz
ségekkel.

Az örökké siető vevőt vaj
mi keveset vigasztalta, hogy a 
megye kiskereskedelmi hely
zete lényegesen jobb mint az 
országos átlag. Nagyobb bolt
hálózat áll a lakosság rendel
kezésére, mint másutt.

A lakosság mégis joggal te
szi fel a kérdést, mire számít
hat a IV. ötéves tervben. 
Esztergomban és Tatán is be
zárnak több üzletet- Épülnek 
a városközpontok, házakat, 
boltokat kell szanálni. S

amint a tatai példa mutatja, 
standszerű megoldásokkal 
igyekeznek enyhíteni a gondo
kon.

■Persze mindenki nyugodt 
lehet; a korszerű városköz
pontokban szép, nagy boltok, 
áruházak épülnek. Ezeknek 
nagyságát számokkal kíván
juk érzékeltetni- A múlt esz
tendőben 1063 üzlet műkö
dött 90 810 négyzetméter alap
területen. A mostani tervidő
szakban 77 kiskereskedelmi 
egység nyílik 31 900 négyzet- 
méter alapterülettel-

Sajnos mindezt nem köny
velhetjük el egyértelműen nö
vekedésnek. Több korszerűt
len és kicsi üzlet megszűnik. 
Helyettük nagy, a mai igé
nyeknek megfelelő kis és nagy 
áruházak, ABC-boltok állnak 
majd a lakosság rendelkezésé
re. S ami különösen örvende
tes, nemcsak a városközpon
tokban nyílnak majd ilyen 
egységek, hanem a peremte
rületeken is.

Hogy el lehet kerülni majd 
a tolongást? Ez nyitott kér
dés marad, hiszen az 1970-évi 
— már említett — 2 milliárd 
964 millió forintos kiskeres
kedelmi forgalom helyett 
1975-ben már 4 milliárd 700 
millióval kell számolni. Több 
lesz ugyan a bolt, de jelentő
sen növekszik a vásárlóerő is. 
S mindkettő örvendetes dolog.

—de

IdőszerG feladatokról 
tanácskozott 

a Közalkalmazottak 
Szakszervezetének 
megyebizottsága

Pénteken délelőtt aktuális 
kérdésekről, feladatokról ren
dezett tanácskozást Tatabá
nyán a Közalkalmazottak 
Szakszervezetének megyebi
zottsága. Kiss István, a me
gyei tanács vb elnökhelyette
se azokról a feladatokról tá
jékoztatta a megyebizottság 
tagjait, amelyek majd az új 
típusú járási tanácsi hivatalok 
megalakulásával a szakszer
vezetre várnak. Felvázolta a 
majd megalakuló járási hiva
tali szervezetek kialakításá
nak főbb elveit, szervezeti 
kérdéseit, a működéssel, a ha
táskörrel kapcsolatos egyéb 
gazdasági, igazgatási kérdése
ket- »

Dr Fábián László, a megyei 
tanács vb elnökhelyettese — 
aki egyúttal a Közalkalmazot
tak Szakszervezete Központi 
Vezetőségének tagja is — az 
országgyűlési képviselő- és 
tanácstagi választásokkal kap
csolatos időszerű kérdésekről, 
feladatokról szólt. Egyúttal 
meghatározták azokat a konk
rét tennivalókat is, amelyek
kel a Közalkalmazottak Szak- 
szervezete segíteni tudja ezt 
a rendkívül fontos politikai 
munkát.

Milyen a táti tanács 
és az ÉDÁSZ kapcsolata?

A z elfogadhatatlan  beszámoló — Korszerűsítések a főúton
Általában ritka, de végered- több alkalommal az előírt idő-

ményben hasznos, ha egy ta
nács végrehajtó bizottsága 
nem fogadja el az ülésére be
terjesztett Valamelyik jelen
tést. Ez történt szerdán Tát 
nagyközségben is. Kroszner 
László, a megyei tanács vég

pontok után kapcsolják be a 
közvilágítást.. Ebben az évben 
pedig megtörtént, hogy a 
nagyközség három napig köz- 
világítás nélkül maradt.

Csak részben fogadható el, 
hogy az ilyen hibák a bekap-

rehajtó bizottságának elnöke, csoló automatika akadályai 
aki szintén részt vett a ta- miatt állnak elő. Az ÉDÁSZ 
nácskozáson, teljes mértékben szakemberein múlik, hogy az
helyeselte 
pontját-

a testület áilás-

A kritikát kifejező határo
zat egyik indítéka, hogy az 
ÉDÁSZ által összeállított be
számoló hevenyészett és szűk

erősíti az együttműködést.

zása miatt. Remélik azonban, 
hogy a beszámoló visszautasí
tása komoly jelzés az ÉDÁSZ 
számára és a pótlólag összeál
lított jelentés választ ad az 
ilyen és a hasonló kérdések
re.

A nagyközségi tanács végre
hajtó bizottsága például sok 
reményt fűz, hogy Nyerges
újfalun üj központot létesít 
az ÉDÁSZ- A mielőbb meg
épülő székház biztosabb bá
zist nyújt, ahonnan jobban 
tudják majd szervezni a kör
nyék ellátását.

Fejleszteni kívánják a köz

ilyen zavarokat mielőbb elhá
rítsák. Táton éppen az a gya
kori panasz, hogy a hibák be
jelentése után hosszú ideig 
nem történik érdemleges in
tézkedés-

A nagyközségi tanács és az
körű volt. Nem nyújtott ér- ÉDÁSZ jobb együttműködésé- ség közvilágítását A nagy- 
demleges betekintést szakmai nek eredményeként ki lehetne községet átszelő főközlekedé- 
munkájába. Ez pedig nem küszöbölni az ilyen és hason- si útvonal mentén korszerű

lő hiányosságokat. Egyszerűsí- lámpatesteket helyeznek el. 
teni lehetne a hibabejelentést. Erre a célra 200 000 forintot 
Ez azonban nem jutott túl a irányoztak elő. A munkálato- 
javaslat stádiumán, • éppen az kát 1974—1975-ben végeztetik 
ÉDÁSZ képviselőjének hiány- el.

Az ÉDÁSZ lényegében a la
kosság egyes elemeinek, te
hát az elenyésző kisebbségnek 
eléggé el sem Ítélhető maga
tartásával foglalkozott zömé
ben. A tanács erre már ré
gebben felfigyelt. Felkérték a 
tanács tagjait, hogy beszámo
lóikon, családlátogatásaik és 
egyéb beszélgetések alkalmá
val mozgósítsák a lakosságot 
a közvagyon, így az utcai 
lámpatestek gondosabb őrzé
sére. Olyan légkört szeretné
nek kialakítani, ahol tartha- 
tatlmná válik a helyzet a 
rongálok számára. Amennyi
ben a lakosság figyeli, felfe
di, kik i  felelőtlenek, akik az 
utcai lámpákat előszeretettel 
céltáblának, a póznákat pedig 
tornaszereknek használják,
hamarosan szabálysértési eljá
rást indítanak ellenük. Bizo
nyos. hogy Tát nagyközség la
kóinak többsége becsüli a 
közvagyont, elítéli a rongáló- 
kat és közreműködik meg- 
rendszabályozásukban.

A végrehajtó bizottság nem 
tudott érdembelileg foglalkoz
ni az ÉDÁSZ táti tevékenysé
gével. A vállalat körzeti ki- 
rendeltségéilek képviselője
ugyanis nem jelent meg az 
ülésen- Pedig feltették volna 
neki a többi között azt a kér
dést mi> az oka annak, hog- 
g nagy forgalmú községben

Alt namélyítőkkel a bányában
Amikor a kasból a fény- grammokban fejezhető ki A zéssel kapcsolatos megbeszélő- 

csövekkel kivilágított rakodó- cukorbetegnek nagyon kell sek vetettek véget az étkező»-
ba kiléptünk, furcsa alkot- vigyáznia magára 
mány vonta magára a figyel- Nem úgy azonban a mellet- 
met A tömör, négyszögletes te ülő fiatalembernek, akinek

Győrös Kálmán bácsi fejtűkalapáccsal támad a-'kő ellen

szürke valami a vágányokon 
ailt, lámpájával a sötétebb vá
gatok felé fordulva.

— Szokatlan dolog Tatabá
nyán akkumulátoros mozdony- 
.yal találkozni a bányában — 
.etett gyors magyarázatot ad- 
■ Mikos Árpád, a Bányászati 
knamélyítő Vállalat üzem- 
ezetője. v
Volt azonban még néhány 

ayen szokatlan dolog igaz. 
ahol jelenleg jártunk, nem is 
szénbánya, dehát a föld alatt 
voltunk jó 180 méterrel, s a 
jövő-menő emberek Jó sze- 
rencsét-tel köszöntöttek.

A tatabányai XV/c vízakná
jának csapoló vágatához igye 
keztünk, a betonidomkővel ki
rakott, világos és tiszta vága
tokban. Hatalmas vasajtóval 
elzárt betonfal állta utunkat 
A szivattyúkamrát és a füg- 
göaknát védi a munkahelyek 
(elől betörhető vízzel szem
ben.

Akik a vágat végén dol
goznak. tulajdonképpen most 
sóbányászok és kőművesek 
Szenet sehol nem látunk, min
denütt mészkő és dolomit, te
le statikus és dinamikus víz
zel. Ezeket az álló és mozgó 
vizeket kell elvezetni, hogy a 
XV/c bányaüzem egyik szén
mezejének jelentős része le
fejthető legyen.

A munkahelyen a csapat ép
pen reggelizett. Gimesi István 
főaknász a falatozók legidő
sebbjéhez — Győrös Kálmán
hoz fordult; és cukra felől ér- 
leklődött.

nek.
A munkahely tulajdonkép

pen egy kőbe vájt alagút, 
amelynek azonban — úgy tű
nik — soha nem látni majd a 
túlsó felét, hiszen csak a víz 
elvezetését .szolgálja Csőbizto- 
sitásos berendezés védi a dol
gozókat a kőzethullás ellen, — 
s ez a vetőkkel teletűzdelt 
mészkőben igen hasznos

Hirtelen pokoli lárma, sivl- 
t6. szuszogó hang hallatszott 
mögöttünk. A PML—5 szov
jet rakodógépet indította ed 
Eri József vájár

— Itt nem kell lapátolni, 
mert ez a kézzel irányítható, 
sűrített levegővel működő ma
sina elvégzi helyettünk a la
pátolást — mondja Győrös 
Kálmán, a csapat vezetője, aki 
a fejtőkalapácsért nyúl. hogy 
az oldalfalakat kiegyengesse.

A kemény kő ellenáll 24 
óra alatt 80 centit tudnak elő
rehaladni. ,

— Sajnos, az anyaghiány 
sok esetben akadályozza a fo
lyamatos előrehaladást — és 
a magasabb keresetet is •— 
mondta egyikük.

Igen. a múlt hónapban 8
hétig cementálást végzett «

— Kell a kalória, mert a kő csapat, ezért csak 136 forint 
' 02 volt a műszakonkénti keresel,

Remélik, ebben a hónapban 
iobb lesz

— amolyan városinak — egés2 
hétre elegendő, két-tenyérnyi 
szalonna volt a kezében.

— Kell a kalória, mert 
még a vérét is elszívja 
embernek — mondja Torda. 
Ernő vájár.

Jó segítőtárs a PML 5-3s rakodógép

Este van már, és szürke 
ködfelhők ereszkednek a táj
ra. A sarat kerülgetve kislá
nyok igyekeznek a szélső há
zaktól a falu közepe felé. Szí
nes, tarka szoknyácskálcat 
visznek a karjukra akasztva,

A dadiak ünnepe
„Úttörők a hazáért — a haza 

az úttörőkért"

A tréfás megjegyzések ug- A sivftó rakodógép hangja
tatások után komolyra for- még jó messze elhallatszik,
dúlt a szó Munkahelyi prob- amikot még mindig azon me-

— Sajnos, a múltkor is 190 *érnák, a jobb szerszám utáni iitálok: a főaknász előbb a*
volt — Reggelim emiatt csak igények, méréssel és térképe- emberi egészségről, életről be

szélt és csak azután a mun
kahelyi problémáról.

Ez is egyik módja a jó mun- 
■.ahelyi közérzet kialakításá
nak

Jusztin Tibor

A legilletékesebbeket is meg
kérdeztük. miért Is került sor 
erre az ünnepi eseményre 
Bukó József megyei úttörőtit
kár így válaszolt: Van a párt 
gyermekszervezetének egy 
olyan mozgalma, amelynek

cipellő. szól ez a  csekk, hogy játéko-
— Áz ünnepségre igyefc- kát sportfelszereléseket vásá- 

szünk — mondják. Mi adjuk tolhassanak a csapat számá- 
a m űsort... ra-

De ajándékot ad át az 1802- 
és Munkácsy Mihály úttörő-

és a táskákban ott az ünnepi kíséretében, ötezer forintról törőmunkával hálálják majd jelszava: „Úttörők a hazáért
x, - meg a segítséget a haza az úttörőkért” Ezt a

programot valósítják meg itt 
_  ,  w n  Dadon A kis község apró is-

i i A  h á l a m u s o r  kólájának nem nagyok a le
hetőségei, az úttörőélet azon 

___  Aztán megkezdődik a mű- ban évek óta tartalmas, gaz
csapatnak a községi párt- S0T.’ v,®,rs?íce '̂, ie ®̂ne êket ad- <jag Hogy bővüljenek a le
szervezet, a tanács vezetője, e o kicsik és nagyok, hetőségek. gazdagodjon az is- 
a járási úttörőelnökség kép- koreografalt tanco- kola, ehhez nyújt segítséget -
viselője is. Aztán hátul a . zeneszamokat láthatnak, ajándékokkal, társadalmi 
széksorokban is feláll egy-egy hallhatnak a szülők, a vendé- munkával — a . felnőttek tár
szülő, és ha olykor kissé el- , . .  „ _
fogódottan hangzanak is a ^  legnagyobb sikert a ,,Da- 
szavak, a mondatok, a Ténye- d°n gyújtott gyermekjátékok 
gük a fontos: felajánljuk, arat-ia^. úgy adják elő a kis

szereplők a libapásztorok íá-

A fe1 nőttek 
a gyerekekért

A teremben olyan nagy a 
tömeg, hogy — amint monda
ni szokták — tűt is nehéz 
lenne leejteni. Csak a ven
dégeknek tartottak fel * elől 
két széksort. Szükség is van . 
rá. mert sokan eljöttek a  da- gy * * •

sadalma.

Az ajándékozók

iiak ünnepére.
Trombitaszó, dobpergés, a 

feldíszített színpadon fegyel
mezetten, katonásan jelente-

tékait, ahogy húsz-harmlnc-
Budai Károly, a környei 

ÁFÉSZ ajándékáról ezt mond-
ötven évvel ezelött a gyerekek ja: A dadi iskola a televíziót 
Játszották a réten a übákat is tőlük kapta és most el- 

a szülök: parkosítják az te- 6rlzv& határoztuk, könyveket ajándé-
, rvaiuiuiacu, Hosszúra sikerült a műsor, kozunk az úttörőknek Itt is

nek az őrsök vezetői Aztán ® késő ^  fejeződött be Szin- tevékenykedik az ÁFÉSZ-nak
a széksorokban sorra emel- ” s p te az iskola valamennyi ta- egy részlege, és az is termé
kednek fel a vendégek, hogy 3 hintáknak, a pingpongaszta- nulója szóhoz jutott, táncolha- szetes, hogy majd a szövetke-
ki-ki átadja ajándékát a dadi lóknak; függönytartókat, füg- tett, verset mondhatott, tehe- zeti mozgalomban is számi-
úttörőknek, gönyöket készítenek ..  tett valamit. De a szülők lan- tunk a most felnövekvő fia

A környel ÁFÉSZ elnöke Az Iskola igazgatója Pethö kadatlan figyelemmel kísérték siók részvételére
. dal Károly 2000 forint ér- noéné meghatottan mond kő- a gyért kék szereplését, és így teljesedik hát ki a le'

önetet a kedvességért, a tá- nagy tapssal nyugtázták mi-
tgatásért, és egyúttal (géri lyen sok mindent tudnak, mi
gyerekek nevében is; még lyen rengeteg dologgal te-

idamutatóbbj Mkaseő^ (1*g jSftrkcttoeít. mßg iskolába®,

kfi könyvet ad át az iskola 
. tójának'' A megyéi -úttb- 

Hk.ség ajándékát Bük' 
./ozsef nyújtja át szép szavak

szó — így les2 kölcsönös 
segítségnyújtás, az együtt V 
ködéé.

fe  §  S

Pulykahiila'ási
rekord

Az idei év első pulykaszál* 
i ítmény át a napokban értéke
sítette az akai Virradat Ter
melőszövetkezet A 4500 pe- 
.senye pulyka átlagsúlya a 13 
Hétig tartó nevelés folytán, ei
erte a 442 dekát A győri ba
romfiipari vállalat kereskedel* 
mi vezetői elismerésüket fe
lezték ki a tsz képviselőinek, 
mert, — mint mondották — 
az utóbbi évek legszebb puly- 
kaállományát szállítottak vál
lalatuknak. A szárnyasok 96 
százalékát első osztályú áru
ként vették át. kilójáért 26 
orintot fizettek.
Az akai közös gazdaság dol

gozói rövid idő alatt meg
kedvelték a pulykanevelést, 
amely bár nagy gondosságot 
áényel. szép jövedelmet hős 

tavalyi év sikeres pulvka- 
dalása alapján az Idén to
bt fejlesztik ezt az ágaza- 
1 és a múlt évi 15 D0r helyett 

-  JO0 pe -senyepulykát érté- 
kesííenefc,


