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BESZÉLJÜNK AZ ÉRDEKVÉDELEMRŐL

Nem csak a panaszok intézése
Amióta a Fiatalok egymás 

között oldal létrejött, folyik 
hasábjain az eszmecsere az 
ifjúság érdekvédelméről. Az 
elhangzottak összegezése cél
jából Mérten Lajoshoz, a 
megyei pártbizottság párt- és 
tömegszervezeti osztályának 
helyettes vezetőjéhez fordul
tunk, megkérve, fejtse ki vé
leményét az érdekvédelem 
lényegéről, annak célszerű 
értelmezéséről.

— Ha az érdekvédelem ke
rül szóba — kezdte válaszát 
Mérten elvtárs —, néhányan 
úgy teszik fel a kérdést: ki 
ellen védjük az ifjúság ér
dekeit? Nos, itt már maga a 
kérdés feltevése eltorzítja az 
érdekvédelem értelmét. Az 
ifjúság alapvető érdekei 
ugyanis — és ebből kell ki
indulnunk — egybeesnek az 
össztársadalmi érdekekkel. 
Amikor a párt, a kormány, 
az állami és mozgalmi szer
vek a társadalmi érdekek ér
vényesülésén munkálkodnak, 
egyúttal természetesen az if
júság érdekeit is kifejezésre 
juttatják.

«  M it t e h e t  a k k o r  i t t  a  K IS Z ?

— A KISZ-nek is megvan
a feladata. Egyrészt küzde
nie kell az ifjúság sajátos 
igényeinek kielégítéséért,
amelyek az össztársadalmi 
érdekeken belül jelentkeznek.

Másrészt viszont meg kell 
magyaráznia a fiataloknak, 
hogy jogos igényeik, törekvé
seik csak úgy valósulhatnak 
meg, ha kötelességeiknek is 
maradéktalanul eleget tesz
nek. S egyben fel kell lép
nie a fiatalok körében oly
kor jelentkező irreális köve- 
telődzésekkel szemben.

— Ahogy az eltérő foglal
kozást űző embercsoportok
nak is megvannak a maguk 
külön érdekeik (elvégre ez
ért tagolódnak szakmánként 
a szakszervezetek), ugyan
úgy áll ez az egyes korosz
tályokra is — folytatta Mér
ten elvtárs. — A fiatalok 
nagy tömegeit érintő prob
léma például a tanulás, .vagy 
a pályaválasztás, ami egész 
jövőjüket meghatározza, az 
elhelyezkedés gondja, no meg 
a családalapítás, ami ugyan
csak többnyire fiatal korban 
foglalkoztatja az embert, A 
szórakozási lehetőségek iránt 
is más az igény, és sorolhat
nánk tovább. Nem arról van 
persze szó, mint hogyha az 
állami és gazdaság} vezetők 
általában érzéketlenek lenné
nek a fiatalság sajátos gond
jai iránt, de a napi felada
tok sokasága miatt mégis 
megtörténhet, hogy kiesik a 
látószögükből, nem fordíta
nak rá elég figyelmet. Mint 
például abban a cipőgyári 
esetben, ahol ugyan nem tör

tént törvénytelenség, de az
ért a tanulmányi szabadság 
ki nem adása morálisan 
rossz hatást kelthet.

— E s h o g y a n  k é p v is e ljé k  e ze 

k e t  a  s a já to s  é rd e k e k e t  a  K IS Z - 

sz e rv e z e te k ?

A HAJ A FEJEN
(A  riporter kérdéseire ta tabányai f  odrászok 

válaszolnak)

— Fiatalok, vagy idősebbek 
Járnak többet fodrászhoz?

—- Négy-egy az idősebbek 
Javára, A „divatos” hajzat ott
hon is előállítható. A lányok 
sima frizuráját csak vágni kell,

— Miért hangsúlyozta a di
vatos szót?

— Mert már nem az, csak 
nálunk: a tupir. Lassan azt 
fogják hinni a külföldiek, 
hogy a tupir valami magyar 
népi viselet, hiszen ott már 
nem divat. A mi lányaink sze
retik. Egy-két kócolás, aztán 
hajlakk és kész... de rend
szerint csak elől mutat, a 
házi tupírozás. hátul szalma- 
kazal-jellegű. Azt ugyanis már 
nem látják a tükörben.

— Milyenek a rendszeres 
vendégek?

— Főleg gimnazisták. A 
dauer népszerűtlen, a berakást 
kérik legtöbben. Érettségi, 
ballagás, évnyitó előtt jól meg
szaporodnak a fiatal vendé
gek. Akkor csupa „jó fej” 
siet az utcán.

— Valami kuriózum?
— Legfeljebb a névre-szóló 

frizurák. „Olyat kérek, mint 
a Zalatnaynak van.”

— És ha nem áll jól?
— Azt nem veszik észre, mi 

pedig hiába is szólnánk. Per
sze. sokan bízzák ránk magu
kat. Nekünk mindenesetre 
van annyi szakmái rutinunk, 
hogy megítéljük, milyen arc
hoz milyen frizura illik.

■— Mit szól a férfifodrász a 
hosszúba j úakhoz ?

Csökkenti a bevételt. Kü
lönben múló hóbort szerin
tünk. Sok fiú hagyja is, hogy 
lebeszéljük róla. aztán 5 cso
dálkozik a legjobban, amikor 
tisztességes frizurával megné
zd magát. Hiába, az a legjobb,

— -K az állhatatosak?

— Reszketnek minden cen
tiért. Milliméterre megrende
lik, mennyit nyírhatunk le a 
sörényből. Őszintén szólva, 
nem szeretjük ezeket. A leg
többnek piszkos, gondozatlan 
a fürtözete, és ilyen hajban 
senki sem motoz szívesen.

— Az a fiatal fiú, akit a 
székben látok, olyan elegáns 
mint egy őrgróf,

— Borotvahajvágás, egy kis 
hullámasítással. Ilyet csinál
tatnak azok is, akik megun
ták a hosszút. Melegen aján
lom vagy ezt, vagy a sűrű 
hajmosást.

— Mindenekelőtt azt szük
séges hangsúlyozni, hogy az 
érdekvédelem nem különül
het el a KISZ-munka egé
szétől, másrészt nem szabad 
kampányszerűnek sem lennie. 
Tehát ne csak akkor foglal
kozzon vele a KlSZ-vezető- 
ség, ha egy fiatal panasszal 
fordul hozzá. Ezzel is kell 
törődnie, de az érdekvéde
lem nem szűkíthető le az ■ 
egyéni panaszok orvoslására. 
Már csak azért sem, mert az 
üzemekben ott van a dolgo
zók általános érdekvédelmi 
szervezete, a szakszervezet. 
A KISZ és a SZOT közös ha
tározata kimondja, hogy a 
munkásifjúság érdekvédel
mét együttesen kell ellátni. 
Ezért az üzemi KlSZ-szerve- 
zetek elsősorban a szakszer
vezeti bizottságokat keressék 
fel javaslataikkal, kezdemé
nyezéseikkel, de erre termé
szetesen rendelkezésükre á l l  
az üzemi élet valamennyi 
egyéb fóruma is. És foglal
kozzon a KISZ-szervezet az 
egyes fiatalok bérezésével, 
jutalmazásával, előléptetésé
vel, fegyelmi ügyeivel de ne 
ezen legyen a fő hangsúly, 
ne szorítsuk az érdekvédel
met e keretek közé,

— H a n em ?

— Rövidesen sor kerül a 
vállalati kollektív szerződé
sek megkötésére, Vegyen 
részt a KISZ ezek kidolgo
zásában, szorgalmazza, hogy 
helyet kapjanak bennük a 
fiatalok igényei. És vegyen 
részt általában a vállalati 
dolgozók helyzetét érintő 
kérdések eldöntésében, még
pedig olyanformán, hogy a 
döntés előtt gyűjtse össze a 
fiatalok véleményét, kívánsá
gait, majd a sokféle i  véle
ményből szűrje ki,1'" hogy mi 
a reális, a megvalósítható, S 
ezt továbbítsa, képviselje.

Ki a legjobb lakatos?
A  SZIM esztergomi maró

gépgyárában már eldőlt. Va
sárnap rendezték meg ugyan
is a KISZ központi bizottsága 
és a Televízió által meghirde
tett verseny üzemi döntőjét, 
ahol harmincnyolc ifjú laka
tos mérte össze képességeit.

Nem volt könnyű dolguk. 
Először 40 percen át írásbeli

feladatot kellett megoldaniuk, 
majd szóbeli vizsga követke
zett, mégpedig négy témakör
ből : matematika, anyagisme
ret, balesetvédelmi szabályok 
és rajzismeret. És ezután jött 
a gyakorlati feladat: rajz 
alapján 120 perc alatt elkészí
teni egy megadott munkada
rabot.

Késő délutánig tartott, amíg 
vége lett a vetélkedésnek. 
Érdeklődőkben nem volt hi
ány: ott volt a versenyen a 
gyár igazgatója, a Szerszám
gépipari Művek munkaügyi 
osztályának, a KISZ megyei 
és városi bizottságának kép
viselője.

Végül is így alakult a sor
rend: 1. Páva Ferenc, a kí
sérleti műhely dolgozója 64 
ponttal, 2, Vörös László, 
ugyancsak a kísérleti műhely 
dolgozója, és ugyancsak 64 
ponttal. Ők ketten jutottak 
tovább a vállalati döntőbe.

Tartalmai nyaruk Tan*«,
A szamod! KISZ-esek ked

vét nem vette el a kánikula. 
Ügy tevékenykednek, mintha 
csak tavasz lenne, a nyár sem 
a kulturális ’ sem a sportren
dezvényekben nem okozott 
visszaesést náluk. Hogy ennek 
mi a magyarázata? Tóth Ist
ván, a KISZ-szervezet titkára 
a következőkkel magyarázza 
aktivitásukat, nyáron sem 
lankadó tettvágyukat:

— Egy honvédségi KISZ- 
szervezettel tartunk fenn ál
landó kapcsolatot és ez min
ket is arra serkent, hogy le
hetőleg minél több eredményt 
tudjunk fölmutatni. A kap
csolat ugyanis nemcsak any- 
nyiból áll, hogy hébe-hóba el
látogatunk egymáshoz, hanem 
szinte észrevétlenül valamifé
le versengés is kialakult kö
zöttünk. Ez abból a szemlé
letből következik, hogy tanul
ni akarunk tőlük, de azt 
szeretnénk ha a másik szer
vezet tagjai is tanulnának 
tőlünk.

Gyakoriak a közösen ren
dezett klubestek, a kisebb 
díjakkal jutalmazott szellemi 
vetélkedők, valamint a sport- 
versenyek. Legutóbb például 
Szomódon tartották ir.eg a 
klubestet, amelyen a katonai 
KISZ-szervezet tagjaj is részt

KISZ-titkár - ecsettel
^71 lakátszinek, papírok, mű- 
A '  anyagok, olajfesték ba
rátságos illata: ez az Élelmi
szer Kiskereskedelmi Válla
lat tatabányai dekorációs 
„üzeme”. Gőzerővel folyik 
most a munka, az augusztus 
20-i feliratok után már a 
november 7-re készülő deko
rációt festik. Hegedűs Lajos
nak, az ajtó mellett festege- 
tő fiatalembernek nemcsak 
piros-kék betűk rajzát jelen
ti a közeledő ünnep. Ő a 
vállalat KISZ-titkára, s az 
ötvenedik évforduló tisztele
tére rendezendő vetélkedőn 
töpreng.

— A bányagépgyártó fia
taljaival együtt rendezzük — 
mondja. — Náluk sok a fiú, 
nálunk ötvenhárom KISZ- 
tagból negyvennyolc lány. 
Egyedül nem tudnánk szóra
kozni, táncolni is a KPVDSZ 
kultúrotthonába járunk.

A tagság alaposan szét
szórva dolgozik a különböző 
élelmiszerboltokban, Valósá

gos hálózat szükséges az 
összefogásukra: bolti ellen
őröket kér meg a vezetőség, 
hogy egy-egy program hírét 
szétvigyék. Program pedig 
van bőven: ősszel újra . in
dul a klub, a tanulók között 
tanulmányi, a dolgozók kö
zött udvariassági és tisztasá
gi verseny folyik, papírgyűj
tés, kirándulás . .. Tizenkét 
fiatal most tért vissza bala
toni kempingezésből. A ver
senyek legjobbjai is most 
töltik jutalomüdülésüket.

— Tavaly még csak har
minckét tagunk volt — me
séli Hegedűs Lajos, míg sza
pora mozdulatokkal piros be
tűket fest egy fényes-fehér 
táblára. — Szeptembertől ala
kult ki az új vezetőség, s el
határoztuk, másként dolgo
zunk . .. Először is közvéle
ménykutatás alapján össze
állítottuk az akcióprogramot,

Ez volt az, ami alaposan 
megemelte a tagság létszá
mát. A fiatalok mesértették:

nem ígérget, hanem cselek
szik az új vezetőség. így az
tán szívesen járnak most tag
gyűlésre : a szétszórtan dol
gozó lányok hetven százaléka 
mindig ott van, a hiányzó
kat is leginkább a két mű
szakos beosztás tartja távol.

— Reméljük, ősszel a klu
bunk is sikeresen indul- — 
mosolyog a KISZ-titkár. Lát
szik, hogy mind a két mun
káját, a „valódit” és a tár
sadalmit is szívesen végzi. 
Biztos kézzel kanyarítja a 
táblára a betűket.

/? palettán, ahonnan a fes- 
^  téket szedi fel, élénk
piros, fekete, kék szín ra
gyog. Keveretlen, tiszta szí
nek, s szemnek szép együt
test alkotnak a készülő táb
lán is. Hegedűs Lajos öt éve 
dolgozik a dekorációs mű
helyben, nem csoda, hogy 
rutinosan mozog a keze. S 
míg a betűk kialakulnak, bő
ven van ideje gondolkozni 
az alapszervezet előtt. álló 
feladatokon.

vettek és állításuk szerint na« 
gyón jól érezték magukat. A 
labdarúgó mérkőzésre ez már 
bizonyára nem mondható el, 
mert kétszer is a szomódiak 
győztek, először 12:3-ra, aztán 
meg 4.1 arányban diadalmas
kodtak. Persze, az ilyen' győ
zelmekből nem csinálnak nagy 
ügyet csupán arra ösztönzik 
katonabarátaikat, hogy a 
legközelebbi alkalomra job
ban szedjék össze magukat

— Nem azért mondom, 
hogy a vezetőség tagjait di
csérjem, de az idei választá
son minden posztra sikerült 
olyan embert állítani, aki érti 
is a munkáját — állítja Tóth 
István. — Ez is Közrejátszik 
abban, hogy nálunk, a fiata
lokat nem nagyon kell bíz
tatni erre vagy arra a rendez
vényre. Molnár Miklós szer
vezőtitkár, Kalász Enikő ok
tatási felelős Lipcsei Jánosné 
kultúros és Fail György gaz
dasági felelős közszeretetnek 
örvend a fiatalok körében. Ez 
őket is arra ösztönzi hogy 
minél többet tegyenek társa
ikért.

A szervezeti élet sem aka
dozik Szamodon. Most tartják 
a szokásos KISZ-taggyűlést, 
amelyen Fail György számol 
be a szervezet gazdasági hely
zetéről és a tanács ifjúságvé
delmi bizottsága tájékoztatja 
a 37 tagú szervezet tagjait, 
hogyan is áll ez az ügy a 
községben. A KISZ-oktatásra 
való jelentkezés, a szervezeti 
kérdések rendezése is napi 
teendőik között szerepel.

Tervekben, ötletekben sincs 
hiány. Legközelebb közös ki
ránduláson vesznek részt ka
tonabarátaikkal. Az irodalmi 
színpad a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom ötve
nedik évfordulójára készül, 
tartalmas műsorral szeretnék 
ezt megünnepelni, ugyancsak 
közös szervezésben a katonák
kal. Emellett a sportpálya 
mellé öltözőt is építenek, en
nek anyagát egy elavult és 
lebontásra ítélt pince szolgál
tatja. A bontás is jól jön, 
mert minden fiatal 20 óra 
társadalmi munkát is vállalt 
az éves akcióprogram kere
tében.

— Nem valami óriási dol
gok , ezek —• mosolyog a 
KISZ-titkár —, de azért 
igyekszünk lépést tartani a 
járás többi KlSZ-szervezeté- 
vel.

Hadd tegyük hozzá' ezt nem 
is csinálják rosszul.


