
F IA T A L O YMÄ
Légás vagy k itün tetés ? Erre fel kell figyelnünk! A  h é t  fo tó ja

Húszán -  három iskolában Helytállunk, de...
Végy egv KISZ-tagot. a jó 

kedvét keverd össze egy kis 
hivatástudattal, gyúrd össze 
kemény kitartással, fűszerezd 
meg csipetnyi talpraesettség
gel. ezután iálalható; az ifi- 
vezető. Csak vigyázz, addig 
fogyaszd, amíg meleg, mert 
ha kihűlt, akkor keserű lesz, 
ha beleharapsz...

Hajaj! Ha csak ennyiből 
állna a dolog. . .  A „gyúrás” 
például három hónapig tart 
Ennyi ideig tartó „maszek” 
sulit kell elvégezni ahhoz, hogy 
a kis srácokhoz engedjék az 
embert.

Talán nem tűnik szerény
telenségnek, ha mi, az orosz
lányi gimnázium ifivezető: ki
csit eldicsekedünk a munkánk
kal, és egy kicsit panaszko
dunk is. KISZ-megbízatásként 
húszán vállaltunk ifivezetői 
feladatokat városunk három 
iskolájában. Véleményünk sze
rint nálunk. Oroszlányban jól 
Oldották meg az ifivezeíés 
gondjait. A középiskolás fia
talokkal együtt üzemi dolgo
zók is vállaltak hasonló meg
bízatásokat.

Mit tartunk mi, gimnazis
ták az ifivezető feladatának? 
Elsősorban azt, hogy felkészít
sük az úttörőket a KlSZ-élet- 
re. Ismertessük meg velük a 
KISZ-élet szépségeit, romanti
káját és a gondokat is. És ez 
az utóbbi nagyon lényeges. A 
feladatunk ne az legyen, hogy 
valóra nem váltható illúzió
kat plántáljunk az úttörőkbe. 
Időben ismerjék meg ők azo
kat, amik a KISZ-ben majd 
rájuk várnak.

Itt a jó idő! (Hurrá!!) Ka 
közelebb akarunk kerülni őr
seink tagjaihoz, akkor a négy 
fal közül gyerünk ki a sza
badba! Egy-egy szabadban 
megtartott foglalkozás, kirán-

Alini móka

Beszélgetés, 2x
1. Érettségi után,

rögvest
— Képzeld, megkérték a ke- 

sein-..
—- Ccű!...
— Ne hülyéskedj... Ez ha

lál komoly. . .
— Es ki az illető?
— Egy állatorvos.
— Páciense voltál?
— Ne személyeskedjünk, jó? 

Szóval, egy állatorvos. Igaz, 
ötvennégy éves, de ahhoz ké
pest elég jól néz ki• A kocsi
ja különösen, A  vityilló a 
Balcsinál pláne.. ,  Tudod, há
rom a magyar igazság: lakás, 
kocsi és fizetés...

— Csak hát az ötvennégy
év...

— Majd esak hozzám fiata
lodik.

2. Érettségi után , 
három évvel

— Képzeld, válik tőlem a 
férjem. •.

— Na, ne mondd...
— De ne higgye az a süket, 

hogy bosszant. Én is férjhez 
megyek. Ferihez, a régi sze
relmemhez. Huszonnyolc 
éves. . . ,  tudod.

— Hogyne. Ót hagytad ott 
három éve.-.

— Az, az- Eljössz az eskü
vőnkre? Jövő pénteken lesz...

— Sajnos, nem tudok. Férj. 
hez megyek. Éppen akkor lesz 
as én esküvőm is...

— Na, csak nem? És ki
hez. . • ?

— Egy állatorvoshoz. Öt- 
venhét éves... Biztosan isme
red. ..

— Persze... — mondja, és 
elájul• A szódavíz feléleszti, 
és egy dupla sarokháztorta ki
békíti, Az élet megy tovább a 
maga járásán...

Eiehardt Gabriella

dulás alkalmával jól megis
merhetjük egymást, közelke
rülhetünk egymáshoz.

És egy kis panaszikodás.. 
Ritkán, de megesik, hogy ké
sünk valamilyen óráról, vagy 
éppenséggel hiányzunk, Gya
kori, hogy a délutáni tanuló
szobára nem tudunk az ifi
vezetői kötelezettségeink miatt 
elmenni. Ilyenkor kapjuk a 
szidalmakat: „Ifivezetői kön
tösbe burkoljuk a lógást” . ..  
Az élet gyakorta állít bennün
ket olyan feladatok elé, ami
ket nem lehet előre tervez
ni, előre jelezni. Nagyon sze
retnénk, ha a tanáraink el
tűnnék nekünk, az ifivezetés 
nem tógási ürügy. Gyakorta 
halljuk, hogy az úttörőkkel 
való foglalkozás a KISZ-esek 
kötelessége. Érezzük az : öve
zető! felelősséget, és biztosít
hatunk mindenkit: nem hasz
náljuk az iskolából „ellopott" 
időt rossz célokra...

Dovekinger Ilona és 
Várnagy Géza 

— ketten a 
húsz közül

Hagyomány, hogy ilyenkor, 
tavasz táján a KISZ megyei 
bizottsága megrendezi az ama
tőr zenekarok fesztiválját. 
Ezen a vetélkedőn a legjob
baknak bizonyuló együttesek
nek lehetőségük van arra, 
hogy a területi, majd a salgó
tarjáni könnyűzenei fesztivál
ra eljussanak.

Az amatőr tánczenei mozga
lomnak korántsincs meg me
gyénkben az a bázisa, amit 
érdemelne. Tény az, bogy majd 
valamennyi zenekart patronál 
valamilyen üzem, művelődési 
otthon. Ez a „patronálás” in
kább a muzsikálási lehetőség 
megteremtését jelenti, nem pe
dig szakmai segítséget. A me
gyei vetélkedők lezajlottak. 
Igaz, ez nem volt zökkenő- 
mentes, mert például az egyik 
legjobb megyei együttes, a do
rogi Neoton adminisztrációs 
okok miatt kimaradt a meg
hívottak seregéből.

Március 14-én, Budapesten 
a Ganz-MÁVAG művelődési 
házban került sor a területi

Tataitervek

döntőre. Nógrád, Pest, Fe
jér és Komárom megyén kí
vül -ebben a mezőnyben sze
repelt Budapest is. A felsoro
lásból kitűnik, rangos együt
tesek vettek részt a találko
zón. Megyénket a tatabányai 
CSŐ és az esztergomi Dominó 
együttes képviselte. Mindket
ten a hagyományos beat-mu- 
zsikát művelik.

Nem a pesszimizmus szüli 
azt a megállapítást; nem va
lószínű, hogy eljut megyei 
együttes Salgótarjánba.

Sok mindent le kell szűr
nünk a területi döntő tanulsá
gaiból. Elsősorban azt, hogy a 
KISZ-nek komolyabban kell 
foglalkoznia az ifjúsági ama
tőr tánczenekarokkal. Felve
tődhet egy olyan gondolat is, 
hogy tánczenei szakreferenset 
kellene megbízni az együtte
sek szakmai irányításával.

Megyénk fiatalsága túlnyo- 
mórészt az amatőr beat-együt- 
lesek muzsikájára szórakozik. 
Nem lehet mindegy tehát, 
hogy ezek a zenekarok milyen 
színvonalon játszanak. Vala
mennyi szórakozó fiatal érde
kében szükséges elgondolkoz
nunk azon, mit és mennyiben 
segíthetünk ezeknek a zeneka
roknak. S az sem közömbös, 
hogyan szerepelnek együttese
ink a területi és az országos 
vetélkedőkön.

Rozsnyói György

„Tavasz” — ez a címe a tatai Gábor József képének. Szívei 
sen közöljük a képet, nemcsak azért, mert az időjárásfelelős 
végre rájött, hogy már ünjuk a telet, hanem azért is, mert 
egy hangulatos pillanatot sikerült a fotósnak elkapnia. Gábor 
József 1969-től tagja a fotoklubnak. Elsősorban a portrékat, 
de a riport jellegű fotókat is kedveli, és készíti sok-sok öt
lettel. Képeivel több kiállításon szerepelt már a fiatal fotós.

Egységes ifjúsági szervezet —  fokozódó rétegtevékenység

Közös célokért — más utakon

A tatai járási és városi KISZ-bizottságok kemény fába 
vágták a fejszéjüket: Balatonszepezden, a KISZ Központi 
Bizottságától kapott 2018 négyszögöles telken tábort építe
nek. Az építkezés költségeit társadalmi összefogással terem
tik elő. Az építkezéssel kapcsolatos gondokról még beszá
molunk olvasóinknak. A dadi úttörők elkészítették a felépí
tendő tábor makettjét. A pajtások büszkén nézik szép 
munkájukat s bizonyára arra gondolnak: vajon melyik 
nyáron sikerül majd ebben a festői táborban üdülniük?

Társadalmi céljaink meg
valósításának fő útja a társa
dalom különböző rétegeinek 
összefogása; szocialista nem
zeti egységünk erősítése és 
fejlesztése. A nemzeti egység 
erősítésében ifjúsági szövet
ségünk, a KISZ jelentős sze
repet vállal az által, hogy 
összefogja az ifjúság rétegeit, 
korosztályait, alapvető érde
keik azonossága alapján. A 
mai fiatalságnak történelmi 
hivatása részt venni szocialis
ta társadalmunk építésében, 
ez irányban formálni a je
lent — a boldogabb jövendő 
érdekében.

A közös, nagy célok mel
lett az élet különböző, konk
rét területein az egyes ifjú
sági rétegeknek, csoportoknak 
más és más feladataik van-

A hivatástudat m etam orfózisa..,

Vonzóbbá kellene tenni 
a p á ly á t! ...

Megyénk fiatalságának je
lentős hányada dolgozik az 
egészségügy szakterületein. 
Munkán,k eredményei, gond- 
jaink-bajaink (noha mindket
tőből bőven van...) azonban 
korántsem kapnak olyan 
hangsúlyt, mint ahogy a  va
lóságban megmutatkozik.

Vágjunk a  közepébe: az 
egészségügyi pályán dolgozó 
fiatalok bérezési problémáiról 
meglehetősen sok szó esik. A 
hathatós intézkedés ez ideig 
nem történt. Az egészségügyi 
pálya tehát korántsem az 
anyagiak miatt népszerű a 
fiatalok körében. Mi, a tata
bányai egészségügyi szakisko
la hallgatói elmondhatjuk: 
szeretjük a gyerekeket. Évfo
lyamunkban huszonnyolcán 
készülünk csecsemő- és gyer
mekápolónőnek.

Az egészségügy területén 
dolgozó fiatalok nem várnak 
megkülönböztetett bánásmó
dot. •. Mindössze azt kérik, 

törődjenek velük legalább 
annyira, mint bármelyik más 
szakmunkásfiatallal.,, Há

lunk, az iskolában is vannak 
problémák. Többek között a 
kimenő. Húsz év körüli fiata
lok vagyunk, és valahogy azt 
érezzük, nincsenek hozzánk 
bizalommal. Egy-egy kimenő
kérelemnél bonyolult admi
nisztrációs ügyeket kell elin
tézni, igazolást hozni, stb, 
stb...  Az ösztöndíjrendsze
rünk sem elég körültekintően 
„ösztönöz”. A megyei szakis
kola sem éppen a legszeren
csésebb körülmények között 
„üzemel”- .. Szűk, kicsi, egy
mást zavarjuk a pihenésben, 
a munkában egyaránt.

Az egészségügy sajátos, igen 
fontos része a társadalmi éle
tünknek. Az egészségügyi dol
gozók képzése és főleg a már 
kiképzett dolgozók megtartása 
közügy. Ha valaki egyetlen 
hetet 'ütőit a kórházban, be
látja, komoly, felelősségteljes 
munkát végzünk. Sok, de még 
mindig kevés fiatal jelentke
zik erre a pályára. És nem a 
fiatalokban van a hiba! Von
zóbbá kell tenni ezt a pályát!

Ma már majd valamennyi

egészségügyi szakterületen 
megkívánják a középkáderek
től az érettségit. Sőt, az a ta
pasztalat, hogy az érettségivel 
nem rendelkezők is fontosnak 
érzik a tanulás, a továbbkép
zés szükségességét. Közülünk, 
akik nem rendelkeznek érett
ségivel, elmondották, hogy 
amint végeznek a szakiskolá
val, beiratkoznak a középis
kolába is. Valahogy sok min
denben, a megbecsülés dolgá
ban, az anyagiak tekintetében 
is szinkronba kellene hozni 
bennünket az élet más terü
letein dolgozó fiatalokkal...

Ügy érzem, kissé sötétre 
festettem azt a képet, ami 
helyzetünket kívánja tükröz
ni. Szép, vonzó szakmát tanu
lunk, örömmel, és büszkén 
látjuk el hivatásunkat. Amit 
elmondunk, az nemcsak pa
naszkodás, hanem igény arra, 
hogy néhány gyertyányi fény
erő ránk is jusson abból a 
fényözpnből, ami manapság a 
fiatalságot megvilágítja.

Radnóti Mária

nak. Eltérő munka- és élet- 
körülmények között tevé
kenykednek, sajátosak az igé
nyeik a társadalmi és a ma
gánéletben egyaránt. A réte
gek és korosztályok szerint 
megkülönböztetett ifjúságpo
litikai, szervezési tevékenység 
fejlesztésének fő célja, hogy 
— messzemenően figyelembe 
véve a KISZ-tagság differen
ciált igényeit, törekedve azok 
kielégítésére, szervezve a tár
sadalmi építőmunka különbö
ző, konkrét feladatainak meg
valósítását —.minden ifjúsá
gi réteg és korosztály egyre 
jobban sajátjának érezze az 
ifjúsági szövetséget.

A KISZ-en belüli fokozódó 
létegtevékenység megnyilvá
nulásai voltak — többek kö
zött — a különböző rétegta
nácskozások, konferenciák, 
ahol az egyes ifjúsági rétegek 
fórumot kaptak az őket érin
tő speciális kérdések megvi
tatására Ezek megrendezése 
mind a társadalom, mind az 
ifjúság körében nagy érdek
lődéssel és helyesléssel talál
kozott Sor került a KISZ 
Központi Bizottság rétegta
nácsainak megalakítására, 
amelyek közül a Mezőgazda- 
sági Ifjúsági Tanács éppen 
ma tartja ülését Kecskeméten 
(cikkünk szerzője e tanács 
egyik albizottságának vezető
je — a szerk. megjegyz.), 
napirendjén a rétegmunka to
vábbfejlesztésének, a mező- 
gazdasági védnökségekből

eredő feladatok további meg
valósításának kérdései, vala
mint a X. kongresszus tiszte
letére kibontakozott mezőgaz
dasági munkaversenyek ta
pasztalatainak összegzése sze
repel.

A Mezőgazdasági Ifjúsági 
Tanács — a többi rétegta
nácshoz hasonlóan — tevé
kenységét ülésein és munka- 
bizottságainak keretében fej
ti ki. Az egyes munkabizott
ságok foglalkoznak a mező- 
gazdasági fiatalok nagyobb, 
jellemző csoportjainak mun
ka- és tanulási körülményei
vel, figyelemmel kísérik az 
állami mezőgazdasági üze
mekben, szövetkezetekben 
dolgozó tan- és kutatóintéze
tekben tevékenykedő, falun és 
tanyákon élő fiatalok társa
dalmi és anyagi helyzetét, 
életkörülményeit A munka- 
bizottságok tapasztalatait a 
tanács felhasználja a KISZ 
rétegtevékenységének tovább
fejlesztésére és érdekvédelmi 
munkájában.

Az ifjúság különböző réte
geihez és korosztályaihoz 
hangolt, mozgalmi munka erő
síti a KISZ tömegbefolyását 
Kedvező légkört teremt a 
szövetségünkhöz szervezetileg 
tartozó vagy együttérző és 
hasonlóan cselekvő minden 
fiatal tevékenységéhez, köze
lebb hozza egymáshoz a mun
kás-paraszt, diák és értelmi
ségi fiatalokat

Inczédi Károly

Dadi kérés

C í m z e t t  a  V o l á n
A Dad községből Oroszlány

ba járó diákok régi gondjára 
kérnek orvoslást a dadi fiata
lok. Ugyanis a középiskolák
ba, szakmunkásképző intéze
tekbe járó fiatalok, ha idejé
ben Oroszlányba akarnak ér
ni, hajnali öt órakor kell kel
niük. A menetrend szerinti 
autóbuszjárattal Kömyéig kell 
utazniuk, itt kell átszállói 
Oroszlány felé. A csatlakozás
sal Is problémák vannak. Sok
szor órákat kell várni erre.

Azt javasolják a dadi fiata
lok, hogy az amúgy, is 3 0 -

kodig közlekedő diákjárat út
vonalát hosszabbítsák meg 
Dadig. Ez a plusz útvonal 
mindössze négy kilométer. Ez
zel lényegesen könnyebbé vál
na az Oroszlányba való bejá
rás. A körülményes utazás 
miatt ez ideig inkább Tatára, 
Komáromba mentek a fiatalok, 
vagy kollégiumba költöztek, 
mintsem a közeli Oroszlány
ba mentek volna.

Négy kilométert kémek a 
dadi fiatalok. Meg kéne vizs
gálni, teljesíthető-e ez 9  ké
se*.,:


