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Ötödik hely ezés Mosonmagyaróváron
,tJobb m unkával, nagyobb 

tudással a szocialista Magyar- 
országért!” — Ez volt a  mot
tó ja  a mezőgazdasági gépek
kel dolgozó fiatalok III. nem 
zetközi és országos vetélke
dőjének, am elyet Mosonma
gyaróváron rendeztek meg 
augusztus 18—19—20-án. A 
megyénket képviselő fiatalok 
előzőleg edzőtáborozáson vet- 
vettek részt a Komáromi Ál
lam i Gazdaságban. Tegyük 
hozzá gyorsan, nem  ered
m énytelenül. A felkészülés 
alapos volt, bizonyítják ezt 
az elért helyezések. A z össze
sített, m egyék közötti verseny
ben az ötödik helyezést sze
rezték meg fiataljaink, am ihez 
csak gratulálni tudunk. Bács, 
Tolna, Szabolcs és Pest me
gye csapatai végeztek előt
tünk. A színvonal a szakem
berek egybehangzó megálla- 

ítása szerint jelentősen emel- 
edett a korábbi vetélkedők

höz képest. A küldő megyék 
differenciáltabban állították 
össze a  csapatokat, ez pedig 
az egyes számokban magas 
szakmai színvonalú vetélke
dést eredményezett, a  helye
zések a  versenyzők p illanat
nyi form áján, idegállapotán 
m últak, és a különbségek csu-

Kapásból...
Ifjúsági fórum

A Tokodi Üveggyár Liszt 
Ferenc M űvelődési Házában 
pénteken, 25-én üvegipari i f 
júsági fórum ot rendez a gyár 
KISZ-alapszervezete. A z  if
júsági fórum on aktuális prob
lémákat tárgyalnak meg a 
fiatalok.

Holnap búcsúznak

pán árnyalatokban voltak 
mérhetőek.

Most pedig nézzük a rész
letes eredményeket, am elyeket 
megyénk fiataljai elértek:

Második helyezés: Pitner 
Márton, Dad, mezőgazdasági 
termelőszövetkezet, az éjsza
kai szántóversenyben. A nap
paliban hetedik  lett. ö me
gyénk legeredményesebb ver
senyzője, éppen a korhatáron 
van, harmincéves.

Negyedik le tt Sárkány Já
nos, (Komáromi ÁG), nappali 
szántásban. 19 éves, aktív 
KISZ-tag.

Hatodik helyet szerzett 
N yikus János, (Komáromi 
ÁG), vontatóvezetésbő!.
KRESZ-ismeretek, ügyességi 
gyakorlatok képezték a ver
senyt.

Hetedik hely még három 
ju to tt csapatunknak: az első 
szocialista brigádoknak meg
h irdetett szellemi vetélkedőn 
a Ceglédi Ferenc (csapatveze
tő), Kecskés József, Gór M i
hály összeállítású brigád a 
Komáromi ÁG-ból. (A megyei 
győztes, somodorpusztai b ri
gád nem indulhatott, mivel 
abban felsőfokú végzettségű 
fiatalok is voltak, Mosonma
gyaróváron pedig csak tvok 
versenyezhettek, akiknek 
nincs felsőfokú végzettsé
gük.)

Ugyancsak hetedik lett a 
növényvédös brigád. Tagjai: 
Horváth József, Baj, Növény
védő Állomás és Szilágyi A n 
tal, Nagyigmánd, Üj Élet Tsz. 
(Horváth Józseftől m egtud
tuk, hogy mindössze egy he
te szerelt le, teljesítm ényének 
értékét ez külön emeli.)

A m unkagépkezelők  verse-

A z I f jú  G á r d a  I I I .

nyében az oroszlányi Jósze
rencsét Termelőszövetkezet 
19 éves fiatalja, Felföldi Sán
dor ugyancsak hetedik lett.

Az erőgép-hibaelháritók ve
télkedőjén Czanek Gyula, 
(Komáromi ÁG) a tizenegye
dik lett.

Az öntözőversenyen a t i 
zenötödik helyet szerezték 
meg megyénk képviselői.

Még egy résztvevőt m eg
em lítünk, aki ott volt Mo
sonm agyaróváron: Tóth Lász
ló, a Komáromi ÁG igazga
tóhelyettese a bíráló bizott
ságban tevékenykedett.

A versenyeken kívül szá
mos program, bemutató, szó
rakoztató műsor tette em lé
kezetessé a résztvevőknek a 
mosonmagyaróváx-i három  na
pot. Mezőgazdasági gépkiállí
tás nyílt 18-án, a Győr m e
gyei KISZ-alapszervezetek ad 
tak kulturális műsort 19-én, 
az alkotm ány napi politikai 
nagygyűlésen dr. Dimény Im 
re, mezőgazdasági és élelm e
zésügyi miniszter ta rto tt ün 
népi beszédet. Délután női 
labdarúgó-mérkőzés, lovasbe
m utató egészítette ki a ver
senyprogram ot az ünnepélyes 
eredményhirdetésig. Este a 
KISZ Központi Művészegyüt
tesének gálaestje következett, 
m ajd baráti ifjúsági találko- 
zó-bál zárta a háromnapos 
rendezvénysorozatot.

Az eredm ényekről a me
gyei KISZ-bizottság m unka
társa, Fodor Gyula számolt 
be lapunk m unkatársának, a 
hazatérés utáni első m unka
napon, hétfőn délután.

W. V.

A  m egyénkben tartózkodó  
csecsen-ingus Komszomol-de- 
legáció egyhetes látogatása a 
végéhez közeledik. A  kü ldö tt
séget holnap este búcsúztatja 
a m egyei KISZ-bizottság ap
parátusa, Tatabányán, a Roz
maring Étteremben m egren
dezésre kerülő vacsorán.

C satlakozunk. . .

Tegnap, kedden jelent meg 
lapunk hasábjain, hogy szep
tem ber 2—9-ig indokínai szo
lidaritási hét lesz hazánkban. 
A z akciósorozathoz a KISZ  
is csatlakozik. Tulajdonkép
pen a szolidaritás szellemé
ben tartották az önkéntes if
júsági táborokban a vietna
m i m űszakot is, azonban fon
tos akció lesz a már koráb
ban is jól bevált tiltakozó 
képeslapok küldése. A  részle
tes programot éppen a na
pokban dolgozza ki a megyei 
KISZ-bizottság apparátusa.

Az ezeréves fennállását ünneplő Székesfehérvárott az Ifjú  
G árda III. Országos Szemléjének résztvevői felvonultak és 
díszőrséget álltak  a Szabadság-téren, a Tanácsháza előtt, 
m ajd az új Millenniumi Emlékműhöz vonultak. Képünkön: 

az ifjúgárdisták díszőrsége a Szabadság-téren
(M TI foto)

J e g y z e te k ,  h a za é rk e zé s  u tá n
A III. Országos Ifjú  G árda 

szemlén, m egyénket a Tata 
városi díszszakasz képviselte. 
Hétfőn, augusztus 21-én é r
keztek haza, és bár némi fá
radtságot felfedezhettünk a 
vidám  arcokon, nem  zárkóz
tak el néhány mondatos jegy
zet erejéig az egyhetes, gaz
dag program ról való beszámo
lás elől. íme, (14-én indultak): 

„Érkezés 18 órakor, a Fejér 
megyei KISZ-bizottság Ságvá- 
ri Endre vezetőképző táborá
ba. A szakasz 85 százaléka ta 
nuló, a többi fiatal szakm un
kás. Á tlagéletkor: 17 év. Név
sor: Szabó Gábor, szakasz
parancsnok, (honvédőrmester), 
Bereznyei István, parancsnok
helyettes, egyben az első raj 
parancsnoka, LATEX, azaz a 
tatai szőnyeggyár dolgozója. 
Első ra j: Bereznyei István, 
Bereznyei Károly, Kempf K ál
mán, Jó já rt Károly, Édes P é
ter, Józsa János, Kiss Dénes, 
Kiss Gábor. (Valamennyien 
tanulók). Második ra j: Nagy 
Erzsébet, parancsnok, Nohta 
Éva, Patassy Veronika, Oszdi 
Gabriella, Albu Zsuzsa, Hóc 
K lára, Balogh K atalin, (Tata, 
Eötvös Gimnázium) és Bús 
Rozália (LATEX). H arm adik 
r a j : Géringer Ferenc, parancs-« 
nők, MüM 311. kollégium, 
Édes Zoltán, Fekete Károly, 
Horváth István, Jankovits Jó

zsef, (Eötvös Gimnázium) és 
Kollok János, Hűtőtechnika 
Ktsz.

1972. aug. 15., kedd: Duna
újvárosban a szakaszból hat fő 
lövészversenyen vett részt. 
Eredm ény: 655 köregység. 19 
fő a móri járásba látogatott. 
M egtekintették a já rás külön
böző ipari, mezőgazdasági lé
tesítményeit. Kincsesbánya — 
bauxitbányászat. Beszélgetés 
és tapasztalatcsere a helybeli 
KISZ- és IG-vezetőkkel. Ebéd, 
Dunaújváros. Az országos IG- 
szemle megnyitója, egyben 
alaki és m enetdal-verseny. 
E redm ény: v alaki — 566, m e
netdal — 260 pont.

Augusztus 16, szerda: A 
részletes program  szerint, a 
szakasz rajtszám a: 1. A harci 
tú ra  első napján 12 kilom éte
ren, 9 akadály leküzdése. 
Teszt: polgári védelem, hadi- 
technikai ismeretek, tereptan. 
Légpuskás lövészet. Szennye
zett terep-szakasz leküzdése 
vegyvédelmi felszerelésben. 
Tájékozódás és megfigyelőké
pesség. Sztori: Csókakő várá
nak megmászása után leeresz
kedés a fél szakasz részéről — 
nadrágféken. A táborhelyen 
egy óra időtartam  alatt sátor- 
felyerés, teljes táborrend. Ér
tékelés: 420 pont. H aditechni
kai bemutató megtekintése.

Este tábortűz, Ferrh együttes 
műsora.

Augusztus 17, csütörtök: Bo- 
dajt, harci tú ra  második része. 
Nyolc kilom éter, hat állomás
sal. Egészségügyi teszt, sebe
sült ellátás, szállítás. Ifjúság- 
politika, politika, általános 
műveltségi teszt. Délután zá
róünnepély. M eghívottak: Ku- 
tika Károly, vezérőrnagy elv
társ. az IG Országos Tanácsá
nak elnöke, Horváth István, a 
KISZ KB első titkára. Megyei 
párt-, állam i és tömegszerve
zeti vezetők. Az országos 
szemle értékelése, melyen sza
kaszunk 3673,5 ponttal, jó m i
nősítést kapott. összesen 22 
szakasz indult, közülük 14 k i
váló, 8 jó minősítéssel vég
zett a szemlén.

Augusztus 18, péntek: 
Sportnap, szakaszunk szerve
zésében tábori kézilabda- és 
focibajnokság. Agárd és Ve
lence nevezetességeinek meg
tekintése." Este tévé, a táncdal
fesztivál döntője.

Augusztus 19, szombat: Szé
kesfehérvár, m illennium i ün 
nepség, díszsorfal. Géza feje
delem szobrának avatása. Vá
rosnézés szakaszonként, majd 
m illennium i em lékm ű-avatás, 
Vissza Velencére

Augusztus 20, vasárnap: 
Budapest, a Magyar N éphad
sereg tisztavató ünnepségei. A

K e rti tö rp e
— Moonlight and shadows

— dürrögte Johnny a  m ikro
fonba. M arilány ún ta a lassú 
csoszogást, Zolifiú azonban 
csípte. A szöveget is kapis- 
gálta.

— ..  .and you in my arm s
— búgta Johnny után, kifo
gástalan palabányai kiejtés- 
sei, s úgy magához szorította 
M arilányt, hogy hézagnak 
nyoma sem m arad t köztük. 
Szeretett tapadni. M arilény 
nem mindig. Nyilvános he
lyen éppenséggel utálta.

— Holdfény és árnyék, s 
a karom ba te — m űfordítptt 
érzéssel, hunyt szemmel Zoli
fiú. Keze óvatosan lejjebb 
csúszott.

— É bred j! Nekimegyünk egy 
pálm ának s a fejünkre poty- 
tyan a kókuszdió — zökken
te tte  ki a ritm usból M arilány.

— Pálm ák az Esplanade te 
raszán? A tenger fölé nyúló 
m árvány hancúrplaccon ? — 
adta a bam bát Zolifiú. Át- 
nyalábolta M arilányt s újból 
beledőlt az angolkeringőbe.

— M oonlight. . .
M arilány azonban végleg 

beleúnt a holdkóros, tapadó 
kerengésbe.

— Melegem van — bontako
zott ki Zolifiú karjából.
— Hiszen csak fűszoknya 
van rajtad! Meg virágfüzér a 
nyaltadban. Érzed, milyen hű
vös, sós illatot hoz a tenger 
felől a szél?

— A verejtékedet. Törül
közz! — K irán to tta Zolifiú 
díszzsebkendőjét és a kezébe 
nyomta.

— Dög — m ondta nemes 
egyszerűséggel Zolifiú, s 
kényszeredetten követte M ari
lányt, kifelé a körből.

— Igyunk egy jaffát, m ert 
kitikkadok — javasolta Mari- 
lány.

— Jegelt kókusztejet, e'gy 
csepp ginnel, igenis. Szalajtom 
a kisnégert. Hello. Boy! Egy 
drinket Miss Makovecznek.

A közelükben egy szeplős 
krapek olyan bárgyún nézett 
rájuk, hogy hangosan elne
vették magukat.

— O ltári hülye vagy, Zoli
fiú.

Zolifiú szótlanul elsompoly. 
gott.

— Reménytelen. Legföljebb 
újévkor kerülnék sorra és 
csak francia pezsgőt kapnék, 
azt meg utálod.

M arilány nem tágított.
— Jobb h íján  az is meg

felel. Stokkolj csak le a sor 
végére. Ha Nautilusék bedob
nak egy shake-t, úgy söpör 
innen m indenki, m intha az 
atom riadót gyakorolná.

Zolifiú fancsali képpel en
gedelmeskedett, akárha fog
húzásra menne. M arilány ked
vesen bíztatta.

— Ne félj, Zolifiú, nem 
fog fájni.

Vette a lapot.
— Injekciót adnak?
M arilány töprengett.
— Azt hiszem, csak fa

gyasztanak.
— Fagyasztásról szó sem 

lehet — fordult vissza máris. 
M arilány azonban résen volt, 
visszatuszkolta.

— M aradj csak, ta lán  el 
tudom intézni az injekciót. 
Ismerem az asszisztensnőt.

Zolifiú sóhajtva m aradt. 
Johnnyék, m intha együtt érez
tek volna vele, valóban r á 
zendítettek egy shake-re. Alig 
m aradtak  néhányan a büfé
ben. M arilány még ülőhelyet 
is ta lá lt egy ócska fotelban. 
A pultnál egy szakállas, őszü
lő férfi hosszú, illatos cigaret
tá t szívott. Jól megnézte Ma
rilányt. A terepszemléből Zo
lifiú üdvrivalgása rezzentette 
föl.

— Szia, Dani bá!
K elletlenül hagyta abba a 

gusztálást, de megismerve Zo. 
lifiút, fölengedett. Zolifiú 
akkora respekttel adott paro
lát, hogy M arilány azt várta, 
puszit is lehel a szakállas 
mancsára. Dani bá m egvere
gette Zolifiú vállát.

— H át te m it csinálsz itt, 
fiú?

M arilány megállapította, ez 
rendkívül értelm es kérdés 
volt egy szombat esti tán 
con. Zolifiú a fejével in tett 
a fotel irányába. A szakállas 
elism erő biccentéssel nyugtáz
ta, hogy előbbi érdeklődésének

sziszegte vésztjóslón Mari- 
lány, s a ké t g int a fiú po
harába öntötte. Fele kiöm
lött, lecsurgott a tálcára.

— Most m it hisztizel? — 
Zolifiú, gyorsan a poharára 
hajolt, hogy leigyon belőle.

— Lefetyeld föl a tálcáról 
is, ne vesszen kárba — bíz
ta tta  alig titko lt undorral 
MariSány. Zolifiú elvörösö
dött. Nehezen viselte el Ma
rilány állandó piszkálódását a 
szerinte smucig term észetéért. 
Egy csepp italt, egy morzsa 
ételt sem szívesen engedett 
elpocsékolni.

— M iért rám  haragszol a 
Dani bá benyögése m iatt? — 
kérdezte sértődötten.

— Nem a szakállas majom 
dum ája izgat. Tőlem szövegel
het, am it akar. Az a rohadt 
kangőg undorít, am i fölra
gyogott a képeden, am ikor a 
zsibbasztásra célzott.

— M it kell m indenféle 
m arhaságot belemagyarázni, 
ha az em ber elröhögi m agát 
egy jó  bemondáson?

— Jó  bem ondás? Ha fölté
telezik rólam , hogy m egkap, 
hatsz egy ginért?

— Nyavalyát. Muszáj volt 
röhögni, olyan jó volt a szö
veg. Még sose hallottam .

— Szóval élvezted. És 
eszedbe se jutott, hogy a cin
kos összeröhögésetek cafkává 
zülleszt?

Zolifiú kétségbeesett rim án- 
kodással m agyarázott.

— Esküszöm, hogy sem m i, 
re  se gondoltam! Csak önkén, 
telenül elröhögtem magamat.

— Csak röhögtél, önkén te
lenül. És eszedbe s e . jutott, 
hogy például azt m ondd: fél
reérted  a szitut, apóka, ez a 
lány nem utcasarkon is meg
dugható bige, hanem a m eny
asszonyom.

Zolifiú elkeseredett. Érezte, 
m ár nem rúghat labdába. 
H irtelen eszébe ju to tt egy 
mentőötlet. Úgy kapaszkodott 
bele, m in t az utolsó szalm a
szálba.

— Hétfőn együtt melózunk 
Dani bával. Tudod, nagyon 
rendes tag. Ha m egtudja, hogy 
megsértődtél, bocsánatot fog 
kérni tőled.

Zolifiú elégedett vigyorral 
húzogatta a  bársony zakóját. 
A büfében azonban lehervadt 
róla a mosoly. Akkora sor 
állt blokkért, m intha banánt' 
osztottak volna. Pultszemle 
ürügyén befarolt egy résbe, de 
nyomban a vállára veregetett 
egy tarfejű.

— Hé! Összetéveszted az 
elejének a végét a végének az 
elejével!

részletes program  szerint.
Részvétel az MHSZ budapesti 

vezetősége által rendezett 
honvédelmi napon. Ebéd a bu
dai Ifjúsági Parkban. Este tű 
zijáték.

A hét sztorija: 16-ról, 17-re 
v irradó éjjel az időjárás m iatt 
a szakasz úszóleckét vett — a 
„sátrakban”.

Eddig a villámjegyzetek hi
teles másolata. Arról nem 
szólt a megérkezés pillanatait 
követő beszámoló, milyen jól 
végezték a gyakorlatokat, m i
ket m ondtak a különböző ün
nepségek szónokai. A végzett 
m unkáról tanúskodik az el
nyert minősítés. A ta tai dísz
szakasz jó  minősítést nyert el, 
az országos szemlén. Erről 
most ennyi elég is, hiszen fo
lyamatos, kiemelkedő m unka 
ju talm a volt a küldetés, a 
részvétel. És, hogy a  hét szto
rija  egy alapos beázás? Ez is 
egyszerű: az átlagéletkor: 17 
év. Vidám fiatalok. Azért, 
am ikor kell, lehet rá juk  szá
mítani. Hogyan is lehetne be
fejezni ezt a  rövid kom m en
tá rra l ellátott élménybeszámo
lót? A résztvevőknek megyénk 
többi fia ta lja  nevében köszön
jük a méltó képviseletet; a 
jövőben pedig dolgozzanak to 
vább, a m unkához pedig: Erőt, 
egészséget!

— wér —

tárgya a fiúhoz tartozik.
— Gratulálok.
Zolifiú ragyogott. G int is 

rendelt a jaffához. A szakál
las közelebb hajolt, lehalkí
to tta  a hangját, de M arilány 
így is meghaillotta.

— Zsibbasztod a csajt?
Zolifiú üdvözülten vigyor

gott. M arilány elvörösödött. 
Elhatározta, Zolifiú képébe 
önti a gint. A szakállas bú
csúzott.

— Mulass jól, fiú .
Ism ét pacsi. Elmenőben a 

szakállas pimaszul bekukkant 
M arilány m inije alá. ösztönö
sen keresztbe dobta a lábait, 
dühében m ajd szétrobbant.

Zolifiú rögtön észrevette, 
hogy hézag van. A lehető leg
ártatlanabb képpel igyekezett 
lerakni a tálcát.

— Hoztam egy korty gint 
is. ízesítőnek.

— Zsibbaszd m agadat! —

M arilány ingerülten föl. 
csattant.

— Fütyülök rá! Nem ér
ted, hogy nem róla van szó, 
hanem rólad?

Zolifiú dühbe gurult.
— És most m it csináljak? 

H ulljak té rd re  és sm ároljam  
le a topogóidról a port?

M arilány elszomorodott. 
M egint nem  tudnak közös 
hullám hosszra jutni. Megint 
úgy, hogy Zolifiú ism ét k i
sebb le tt egy hajszállal a sze
mében. Hányadik hajszál is ez 
m ár? Fáradtan  fölállt.

— Hazakísérsz, te kerti 
törpe?

Zolifiú örömmel ugrott.
— Lent vár a Musztángom, 

Miss Makovecz.
Lemosolygott M arilányra. 

Egy fejjel magasabb volt a 
lánynál, aki nem mosolygott 
vissza rá.

Homoródi József

N évn ap
Háziünnepség a megyei 

KISZ-bizottságon. A szervezés 
spontán, mégis pillanatok a latt 
összegyűlnek a m unkatársak 
egy terem ben. A köszöntő rö
vid, „m elléklet” : egy pohár 
bor. Azután ki-ki megy a m a
ga dolgára.

M egtudtuk, hogy ez hagyo
mány. Havonta egyszer a 
tárgyhó névnapot ünneplő 
m unkatársait köszönti az ap 
parátus többi tagja. Ezúttal 
az Ilonák és Lászlók (voltak 
soron. K erültek elő ajándékok 
is, bizonyára m agánszorga
lomból, szorosabb barátság je 
leként. A lényeg fontosabb: a 
zsúfolt, napi m unka közben is 
odafigyelnek egymásra, nyil
vántartják a névnapot — és

megünneplik. Annak is jól* 
esik, ak it ünnepelnek, annak 
is, aki köszönt.

M egkérdeztük: hogy-hogy
hagyomány? Máshol jó, ha af 
em ber közvetlen környezete, 
m unkatársa gratulál. Az is r i t
ka. I tt meg szinte „m enetrend
szerűen”, havonta egyszer ün 
nepelnek. ..  A válaszoló kifej
tette, hogy nem a pohár bor
é r t ilyen nagy a lelkesedé^ 
végül is a  megye ifjúsági moz
galm át irányító apparátusról 
van szó. Az egészséges közös
ségi élethez tartozik  a  névn rt 
közös megünneplése is, set 
egyében kívül.

No, igen. Szóval tulaj dór» 
képpen példa ez is. Jó  példa.

W.


