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Sokoldalú kubikosok SZAKM UNKÁSTANULÓK
Júniusban, itt  Tatabányán, 

ezen az enyhe lejtésű, giz- 
gazzal benőtt oldalon még 
dózer nyom ta maga előtt a 

földet, egyengette a  ta la jt.
kkor még csak a tervrajzon 

lehetett lá tn i az épülő gépko- 
csigaxázs alak já t, form áját. 
Véikonyka vonalak vallottak 
arról, hogy az öt m éter m a
gas, több m int 80 m éter h o s 
szú és 45 m éter széles épü
let milyen is lesz. Az egy-

gekben dolgozhassanak. Ha
m arosan m egkezdhetik a  vá
laszfalak építését, a víz, a  vil
lany és központi fű tés szere
lését.

Most m ár az épület tető
részén gördül az öblös 
anyagszállító, a  japáner. Ku
bikosok serénykednek i t t

— Hónapokkal ezelőtt ml 
kezdtük az alapok ásását — 
m ondja Csoknyai János, am int 
p á r percre abbahagyja a

m ást keresztező vonalak, a 
m elléjük ír t számok a  leg
jobb esetben is csak az épí
tésznél!: adtak  ú tm utatást és 
irányt. Csak az ő képzeleté
ben bontakozott ki az. ami 
most m ár teljes nagyságában 
áll.

M ert így más, így m ár lá t
ható és tap in tható  a beton- 
íz ázás óriás,

A Tatabányai Szénbányák 
épülő garázsa szerkezetileg 
készen van. Jelenleg a  te tő 
részen dolgoznak a  kubiko
sok, és ha ebben a  hónapban 
ezzel Is elkészülnek, a  belső 
helyiségekben folytatódhat a 
m unka. Nem állnak le té
len sem, azért is iparkodtak 
a  szerkezeti m unkákkal, hogy 
a  hideg idő beálltával a k ü l
ső részekről a  belső helyisé-

m unkát és letekint a  m agas
ból. De Csoknyai János és 
hét kubikos tá rsa  nem csak a 
földm unkában vett részt. 
O tt voltak a  betonozásnál, se
rénykedtek az oszlopok állí
tásában, a  gerendázásnál. Az 
építésvezetőség bárm ilyen fel
adatta l lá tta  el őket, nem  
csalódott bennük. Hogy az 
építkezés zavartalanul halad
hato tt ennek egyik biztosíté
kai Ők, a  kubikosok voltak. 
Ezért is emlegetik valám eny- 
nyiüket a  legjobbak között.

Az 1-es számú építésveze
tőség, am ely ezt a m unkát 
Irányítja és végzi, az ez évre 
előirányzott feladatokkal el
készül. A szervizépület vég
leges befejezésére jövő év 
novem berében kerül sor.

—na—

AZ „EZZEL“ „AZ“ IS JÁR
— Nem lenne nálunk sem- 

m i probléma. A z  égvilágon 
semmi — kezdte az igazgató.

M ilyen jó ezt hallani — 
így én, m ire ő:

—. Ha... Hát nem  í* tudom. 
M ondjam, ne mondjam?

— Szóval, — ve tt m ély lé
legzetet az igazgató — nincs 
se „ez”, se „az”- Rendszerint 
ha „ez? van, „az" kellene , ha 
j h T  van, „ez" kellene.' A  
m últkor például egy szúszapcri 
rító telephez „ez" kellett vol
na. A z „ezen” m úlott az egész- 
Hát „ez" volt. De az „ezt" 
csak „azzal" adták- M it tehet
tünk?  A szúszaporító telep 
létkérdés volt. Így aztán „ezt" 
is „azt" is ve ttünk . A z  „az" 
még most is raktáron hever. 
Hogy m it kezdünk vele, ki 
tudja? Hónapokkal ezelőtt 
még „azt” tukm áltak ránk. 
pedig „ez” kellett! Szóval ez 
a m i legnagyobb problémánk, 
m árm int hogy az „ezzel” „az” 
is jár párosával. így szép az 
élet? Iaaz, de nem egy igaz
gatónak!... Egyszer megkérdik, 
m inek az a sok „ez” vagy „az"- 
És akkor m it mondjak? Ki 
hiszi el nekem , hogy a 3000 
darab „ezt" csak úgy kaptam  
meg a Szú-teleph^z. ha a 100 
mázsa „azt" is elhoztam-

— Én elhiszem  — m ondtam  
részvétteljesen.

Fentem  a pennám. Rdkvőrös 
lettem  a dühtől, am ely benne 
tobzódott- A  szerencsétlen 
igazgatót sajnáltam , aki majd  
belefullad a sak „azba", s 
csupán az tartja benne a lel-1 
két, hogy bízik a jövő keres
kedelm i szellemében és gya
korlatában, m ely szerint m in 
denki azt kaphatja, amire 
szüksége lesz, és nem  am it 
rábeszélnek.

Szóval rákvörösen benyitott 
tam  a másik igazgatóhoz, aki 
az „ezt" csak „azzal” adja.

— Nem  egészen így áll a 
helyzet!

Érdekes- ö  nem  totózott:
m ondjam , ne mondjam?
Mondta, ismételten.

— Nem egészen így áll! K ü
lönben m en jünk át együtt- 
Beszéljük meg hármasban.

Kérem. Á llok rendelkezésre 
— fe jeztem  ki készségemet- 
M entünk, m egérkeztünk.

Én kezdtem- A  m inap arról 
panaszkodott — idéztem  a 
jegyzetből. hogy am ikor a
szúszaporítótelevhez „ez" kel
lett csak. „azzal” együtt ju t
hatott hozzá...

— Igen
A  másik igazgató:
— Csakhogy azt a bizonyos 

Í00 mázsa „azt” Önök rendel-

a magánkisiparosoknál
Helyzetfelmérés Esztergomban 

Eredmények és problémák a kisiparosok tanulóinál
A KÖZELMÚLTBAN több

szerv is megvizsgálta az esz
tergomi magánkisdparosoknál 
foglalkoztatott szakm unkás
tanulók helyzetét. A városi 
párt-végrehajtóbizottság leg
utóbbi ülésén a  KISZ ez irá 
nyú jelentését v ita tta  meg. 
Ebből kitűnik, hogy Eszter
gomban is m egnőtt az igény 
az új szakm unkásak képzésé
re. Egyes szakm ákban Írisz
eknél és m asánkisi párosoknál 
is folyik szakmunkásképzés — 
sőt néhány szakma ta n í tá s i 
ra  kizárólag csak az utóbbi
aknál van lehetőség.

A város 174 kisiparosa kö
zül 30 adja á t szakmai tu 
dását fiataloknak, örvendetes 
tapasztalat, hogy a  m esterek
nél megfelelő a  fiatalok 
szakmai oktatása. A szakma 
legfontosabb elemeit gyorsan 
elsajátítják, s legtöbbjük sze
retettel végzi m unkáját. A 
legjobb m estereknél levő ta 
nulók nagyfokú önállóságáról 
is meggyőződhették a  vizsgá
lódók. Az ilyen helyeken ta
pasztalhatták. hogy a  jó mes
terek  jó  nevelők is: közvet
len. egészséges kapcsolatot 
terem tettek  tan ítványaikkal 
időnként Inform álták tapasz
talataikról a  szülőket is. s 
ha problém ák adódnak, azo
kat körültekintően és meg- 
fel“lően oldiák meg.

A SZAMOS POZITÍV ta 
pasztalat m ellett azonban 
szóba kerülték  azok a  prob
lém ák is. am elyeket a  tanu
lók az iparitanuló-intézet ne
velőinek, szüleiknek vagy 
tanulótársaiknak m ondtak el. 
H ivatalos fórumon ezeket 
megismételni nem. m erik *- 
félve egyes m esterek m egtor
lásaitól. Ilyen például, hogy 
ha a  tanuló kifogásolja, nem 
teljesítik  a  szerződésben is 
biztosított jogait, egyes kisipa
rosok előbb-utóbb felbontják a 
szerződést. Ennek súlyos kö-

iák. sőt ki is fizették, esak
nem  v itték  el. Erre m ondtam  
én, hogy m egkapják az „ezt”, 
de csak ha a kifizetett, tehát az 
Önök tulajdonát képező  „aztT 
is elviszik végre!

— Hogyhogy? — így az ál
talam sajnált igazgató.

— Ez még az a 100 mázsa 
„az“ amire szükségünk van? 
A kkor rosszul tájékoztattak- 
így m indjárt más. De most 
szabad legyen magyarázatot 
kérnem  egy korábbi „ezt” 
csak „azzal” vásárra?

r  Ugyan, hiszen az príma 
áru! Olyan a kivitelezése, hogy 
párját ritkítja. Igaz már nem  
divatos, de á kivitele az... És 
különben is. A  jó  kereskedő  
az inkurrenciát is elhelyezi! 
Nem kénw zerítc ttünk  m l ké
rem senkit revolverrel sem m i
re.

Bizony nem ■ Elhelyezték az 
inkurrenciát. A z íukurrencia  
mobilizálódott, s m ert akihez 
vándorolt, annak nem kelt, 
megint inkurrenciává válto
zott.

Na nem! Magas ez nekem ! 
Csak azt akartam elmesélni, 
hogy úsztam  meg egy sajtó
pert- A zt m ondták az lett vo l
na belőle- Mert „az” ilyennel 
„ez” is jár

— zós  — ,

vetkezménye van : a  fiatal 
m ás szakm a tanulását kezd
heti élőiről, vagy segédmun
kásként helyezkedik el vala
melyik üzemben.

Sok önkényeskedésnek, sza
bálytalanságnak vetett véget 
korm ányzatunk azzal- hogy a 
szerződések felbontását a ta 
nácsok hatáskörébe utalta. 
Szükségesnek látszanák azon
ban még további módosítá
sok is. Hasznosnak tűnik  pél
dául, hogy a tanács illetékes 
képviselője a  tanulószerződé
sek megkötésénél is legyen 
jelen. így több lehetőség vol
na a  meg nem  engedhető- 
szóbeli megállapodások meg
akadályozására is. A szerző
dések felbontása pedig csak 
előzetes figyelmeztetési és 
büntetési fokozatok ered
m énytelen alkalm azása u tán  
legyen lehetséges. A szer
ződéskötéseknél és az esetle
ges felbontásoknál, valam int 
a  vitás kérdések eldöntésé
nél legyen o tt a  K lSZ-bizott- 
ság ifjúsági érdekvédelmi 
m egbízottja is.

NÉHÁNY KISIPAROS nem  
ta rt ja  be a  tanulók ösztön
díj-fizetésére vonatkozó sza
bályokat: rendszertelenül,
vagy „term észetben” fizetik 
őket. sót néha teljesen elm u
laszt! ák. Az esetleges rek la
mációk pedig a fent em lített 
következménnyel járhatnak. A 
KIOSZ esztergomi csoportjá
nak  vezetősége m ár régebben 
javasolta, hogy m inden mes
te r  a m eghatározott időpon
tokban, az összegek változta
tására  vonatkozó szabályok 
betartásával csekken utal ja ki 
a  szakm unkástanulók ösztön
díját. Sajnos. nem  m inden 
kisiparos te tte  ezt m agáivá. 
Bevezetését a városi pártb i
zottság az illetékeseknek ja
vasol ia.

Egyes kisiparosok nem  te
szik szabaddá tanulóikat a 
tanítási napokon- hanem  ar
ra  kötelezik őket. hogy a  ta
nítási órák előtt vagy u tán  
is m unkába állianak. s ilyen
kor segédm unkásként borra
valóért vagy órabérért dol-

M e g é rd e m e lt
k itü n te té se k
Iskolások népesítették be a 

szpmódi művelődési otthon 
nagyterm ét. Szegvári Im re a 
szomódi községi tanács nevé
ben beszélt hozzájuk. Megkö
szönte azokat a szép műsoro
kat, am elyeket az úttörők a 
nagy ünnep alkalm ával szok
tak  rendezni, s átnyú jto tt egy- 
egy oklevelet a  csapatnak, az 
énekkarnak, és a  táncegyüttes
nek,' további hasonló jó m un
kát kérve a gyerekektől. Az 
okleveleket Fem ász József 
csapatvezető, Kalász Enikő és. 
Gora M ihályné tanárnők vet
ték á t  Ígérték, hogy a község 
a továbbiakban is szám íthat 
az úttörők ünnepségeire.

Biízer Erzsébet
Szomód

Sózzanak. Iaaz. varrnak o ly a n .
fiatalok, akik  a  szakma sze- „ 
retetétől vezérelve szívesen 
m aradnak  m esterül: m ellett 
kötelező m unkájukon tú l is,
A jó m ester m ellett nincs ij 
probléma. De az előbbi ese
tekben a  tú lóra károsan o e - v 
folyásolia a  fiatalok egészsé
gi állapo tát és tanulm ányi 
m u n k á já t

A párt-végrehajtóbizortság 
is elítélte az ilyen m estereket 
és szorgalmazza a tanács és 
az iparitanuló-intézet részé
ről is a  gyakoribb, s  hatéko
nyabb ellenőrzést. A jánlja, 
hogy a  tanulók érdekvédel
m ét képviselő szervek szigo
rúbban követeljék meg a 
szakm unkástanulók szabad
ságolására vonatkozó szabá
lyok betartását — szükség 
esetén a szülők részéről Is. 
Szükségesnek lá tja  a  kapcso
la t további javítását az esz
tergomi iparitanuló-intézet és 
a  KIOSZ helyi vezetősége, 
Jobban be kell vonni a  ma- 
gánkisiparosoknál levő tanu 
lókat az ifjúsági mozgatóm
ba. am i az intézet KISZ- 
szervezetének is feladata, de 
a  k is5párosoknak sem szabad 
akadályozniok tanulóik moz
galmi és e w é b  társadalm i 
tevékenységét

A oárt-vóarehajtóW zotfság 
javasolta a  KIOSZ helvi ve- 
z<»t ősegének. hogv ta g ia d  
kü-ében rendsr-res-n  tárgyal
ják  m«=-g az p11enőrzá*=rk 'n- 
pa-T+aia+ait és a kívül áll S 
sz-rvek inform ár-sóít Éz «!*•>»(« 
t**né a or»iü*mák m egoldá
sát. a tanulók neveié».»* é* 
fokozhatná a  legkiválóbb
m esterek erkölcsi megbecsül é- 
sé* r

A  MAGÄNK1SIPAROSOR
körében szerzett tapasztalatok 
épp úgy, m in t a jó  m esterek 
keze alól • kikerülő szakm un
kás-fiatalok hozzáértő m un
k ája  tovább öregbítette as 
esztergomi magánkisi párosok 
legjobbjainai: hírnevet. Azt 
szeretnénk, ha a  jövőben ee 
valam ennyi kisiparosra, mes
te rre  jellemző lenne, $ ezt 
célozták a p árt helyi irányí
tó  testületének ’svasls<ai is. 

Varga János

A marváuy-müliel> ben
Az őrsi foglalkozásokon ha-; 

tároztuk el, hogy m eglátogat
ju k  falunk egyik nevezetessé^ 
gét, a  kőfaragó üzemet. 1800- 
ban indult ez az üzem, m ind
össze két kővágó géppel! 
Azóta hatalm asat fe jlő d ö tt 
óriási gépeket, nagy m unkái 
csodáltunk meg ott jártunkkor. 
A nagy zúgásban egymás sza
vát is alig hallottuk. Láttuk^ 
hogyan csiszolják egy hosszá 
m unkapadnál a szebbnél szebü 
m árvány ham utálcákat. L át
tuk, hogyan készül a m árvány- 
mozaik; olyan gyönyörű, hogy 
csak most érte ttük  meg. m iért 
olyan híres a süttőí m árvány! 
Süttői m árvánnyal burkolják  
a moszkvai KGST palotát. itW 
nen szállítanak követ s  Papi 
lamentbe, a  Rádió székházábaí

Kováé* G teiD t
s o m

Anyagot szállít a  brigád két tagja


