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A H AGY T A R T A L É K  (3.)
Sürgető követelmény: a korszerű szervezőképzés

Szervezés szervezők nélkül
— elképzelhetetlen. Az előfel
tétel : a szakemberképzés.

A Kohó- és Gépipari Mi
nisztérium  1970-ben végzett 
vizsgálata szerint m inden 1000 
folgalkoztatottra egyetlen
szervezési szakem ber jutott. 
Ez az arány, kiseöb-nagyobb 
eltérésekkel ugyan, de nagy
jából általánosítható, és tény, 
hogy a kelleténél jóval keve
sebb a szakember, akik még 
akkor sem végezhetnének ko
moly m unkát, ha valóban bi
zalommal építenének szaktu
dásukra.

M int ahogy egy gépgyárban, 
ahol nincsenek kellő szám
ban hozzáértő technológusok, 
nem  lesz technológiai fe j
lesztés. ugyanúgy annál az 
iparvállalatnál, am elynél nincs 
megfelelő számú képzett szer
vező. nem beszélhetünk te rv 
szerű, hatékony szervezésről 
sem. Ugyanakkor feltétlenül 
szükség van egy megfelelő é r
dekeltségi rendszer kidolgozá
sára, hogy a gyakorlott, szak
képzett szervezők ne vá
lasszanak m aguknak jobban 
dotált, kevésbé nehéz felada
tokkal járó  m unkakört a 
szervezői hivatás helyett.

Megoldás vár a meglévő 
szakem ber-állom ány folyama
tos továbbképzésének meg
szervezésére is.

A szervezéstudom ány okta
tását és a szervezőképzést 
tervszerűen és országosan egy
séges rendszerben kell megol
dani. Legelső lépésként szük
ség lenne a szervező szakem 
ber-szükséglet részletes felmé
résére, am ely k iterjedne az 
ergonómustól a rendszerszer
vezőig a szervezés területén 
dolgozó szakem berek vala
mennyi típusára.

Olyan szervezéstudom ány
oktatásra van szükség, am ely
ben a túltengő elméletieskedés 
helyett, .érvényesül a szerve
zés „alkalm azáscenrikus” je l
lege. El kell érn i — megfelelő 
didaktikai módszerek alkal
mazása révén —, hogy a 
hallgatók a megism ert m ód
szerek alkalm azását begyako
rolhassák, s megfelelő alkal
mazási készségre tehessenek 
szert. Ezt a célt szolgálhatja, 
ha oktatási intézm ényeink 
olyan laboratórium okkal ren 
delkeznek, am elyekben a kü
lönböző ergonómiai, szám í
tástechnikai, ügyviteltechnikai 
módszerek a gyakorlatban is 
megismerhetők. Célszerű lehet 
a  képzés egységes rendszerébe 
a gyakornoki szolgálatot be
illeszteni, hogy azok a fiatal 
műszaki és közgazdasági kép

zettséggel rendelkező diplo
mások, akik a szervezői h iva
tást választották, lehetőséget 
kapjanak arra, hogy ism ere
teiket készségeikkel összekap
csolják.

A korszerű oktatási anya
gok kidolgozásának igénye is 
sürgeti az ú j kutató-bázisok 
mielőbbi létrehozását. A szer
vezőképzés alkalm azáscentri
kus jellegének erősítése érde
kében az oktatási intézm é
nyekhez kapcsolódó kutatási 
bázisok létesítésével biztosít
ható az oktatás és kutatás 
egysége, tehát annak a tudo
m ány—politikai követelm ény
nek a kielégítése, amely sze
r in t a legmagasabb szintű ok
ta tás csak akkor lehet meg
felelő színvonalú, ha az okta
tók nem csak pedagógusok, 
vagy egy tudom ányág lexiká
lis ismerői, hanem  egysze- 
m élyben alkotó tudósok és 
kutatók is.

Mindezek jobbára csak 
igények, követelmények, m ert 
az igazság az, hogy M agyaror
szágon megoldatlan a szerve

zők intézm ényes oktatása, il
letve a m ár szervezési m unka
körben dolgozók folyamatos 
továbbképzése. Az egész 
szervezési „szakma" kicsit 
ta lajtalan , gyökértelen, nem • 
csak a szakmai nom enklatú
rában, hanem  a vállalatok 
szervezeti felépítésében is. 
S többek között ezért is nagy 
jelentőségű a M agyar Szocia
lista M unkáspárt Központi Bi
zottságának 1971. december 
1-i határozata a vállalati 
üzem- és munkaszervezés 
korszerűsítéséről.

A határozat, túl azon, 
hogy szabályos módszertani 
útm utató t ad a szervezői m un
ka fejlesztéséhez, hivatalosan 
is „helyére te tte” ezt a 
rendkívül fontos, gazdasági 
fejlődésünk szempontjából 
létkérdésnek számító tudo
m ányt és felhívta a  figyelmet 
a szervezési módszerek á lta lá
nos alkalm azására.

Vértes Csaba

(Következik: Népgazdasági
célok, vállalati nyelven)

Süttői tervek
800 m éter hosszú belvíz el

vezető csatorna építését kez
dik meg két hét m úlva Süttőn 
az Ady és a  Zrínyi utcában. 
Erre a m unkára a községi ta
nács 150 ezer forintot irány
zott elő. A tanács tavaly a pa
pírgyár közelében 29 házhe
lyet m éretett ki. A terület 
közművesítése az idén fejező
dik be. A vízvezeték- és a v il
lanyhálózat teljes kiépítésére 
100 ezer forintot költenek. Eb
ben az évben előreláthatólag 
a  V ásártér utcát is közműve- 
sítik.

A község fő utcáján, a Rá
kóczi úton korszerű autóbusz- 
váró építését tervezik. Az utak 
portalanítására, illetve felújí
tására, valam int a  törpevízm ű 
építésére azonban még most 
nincs meg az anyagi fedezet.

Süttő híres szép parkjairól, 
virágos utcáiról. A tanács fel- 
lesztési alapjából az idén közel 
20 ezer forintot költ a  parkok 
rendezésére. A régi, óvodai 
park  felú jítását m ár megkezd
ték, s ham arosan sor kerül a 
község büszkesége, a  Rákóczi- 
hársfa körüli park  szebbé té
telére is. A házak előtt a la 
kosság társadalm i m unkában 
parkosít.

Kisközségi tanácsok fórum a

Az egészségvédelem Dadon
Dad község tanácsának 

legutóbbi végrehajtó bizott
sági ülésén a körzeti orvos 
az egészségügyi helyzetről, a 
védőnő áz anya- és gyermek- 
védelemről ta rto tt beszámo
lót.

Dadon hetente kétszer ren 
del a körorvos 3—3 órában. 
A forgalom kiegyensúlyozott, 
a járványok azonban m egkét
szerezik a betegek számát. Az 
átlagos beteglétszám egy 
rendelésen negyven, já rv á 
nyos időszakban nyolcvan 
körül mozog. Keddi napokon 
10—11-ig tanácsadást ta r ta 
nak, jelenleg még a rendelő
ben. Ha viszont a tervek 
m egvalósulnak, a viszonylag 
kis község is önálló tanács
adó helyiséget kap, és az 
egészséges csecsemőket el 
tud ják  választani a  beteg fe l
nőttektől — a rendelés ide
jén. Az általános tanácsadáson 
m egjelent csecsemők száma 
hozzávetőlegesen 5—6, a te r
hes-gondozottaké 2. A szak- 
tanácsadásokat is az orvosi 
rendelőben bonyolítják le, 
ezeket a járási kórház főor
vosai tartják .

Ismét időszerű a téma:

M ilyen  le sz  a söreUátás?
A kánikula, a július-augusz

tusi csúcsforgalom ugyan még 
messze van, mégis időszerű
nek éreztük felkeresni a Kő
bányai Sörgyár tatabányai ki- 
rendeltségét: milyen lesz a  ta 
vaszi, nyári sörellátás.

Nagy János, a kirendeltség 
vezetője a tények reális feltá
rásával igyekezett megvilágí
tani gondjaikat.

— Az elm últ években sok 
problém ánk volt. Különösen 
nehéz kielégíteni az igényeket 
a  nyári ünnepek, falusi bú
csúk id e jén .. .  És fel kell na
gyon kötnünk a tex tilt a  bá
nyásznapra is. Azt m ondhat
juk, hogy az idei évet is á t kell 
valahogyan vészelni, ponto
sabban, az ellátás alapvetően 
nem  változik.

— Mikor várhatunk  kedvező 
változást?

— Talán h a  megkezdi a te r
m elést a  Borsodi Sörgyár. A 
tervek szerint 1972 őszén mejg- 
kezdödik a próbaüzemelés, és 
1973-ban m ár Borsod megye és 
környéke ellátása megoldódik. 
M iért fontos ez szám unkra? 
Azért, m ert jelenleg a Kőbá
nyai Sörgyár szállít oda is. 
Borsodban az egy főre jutó 
sörfogyasztás évente 37 liter, 
Megyénkben 72. És az igény 
ennél is nagyobb. Tehát, ha 
beindul a term elés Borsodban, 
& jelenleg még oda küldött

ni a  kiszállított mennyiségen, 
azonban az igények is fokoza
tosan nőnek, tehá t a telep te r
melésének bővülését szinte 
alig lehet lemérni.

A másik: a  m indenkori igé
nyeket jelentősen befolyásolja 
az időjárás. Száraz nyárban 
több sör fogy, és alacsonyabb 
a term elés, m ert nincs elegen
dő víz. Az esős, hűvös nyár
ban megközelítően ki tudják  
elégíteni az igényeket.

— Az árem eléstől — őszin
tén szólva — azt vártuk, hogy 
visszaesik a  fogyasztás, ne
künk ez átmenetUeg jó is lett 
volna — folytatta a kirendelt
ség vezetője. — Még az első 
hónapban tapasztaltunk eny
he csökkenést, de azután visz- 
szaállt a rendelés, az üzletek a 
bázisszinten vannak.

A tatabányai kirendeltség 
m ásodik negyedévi értékesíté
se a tervek szerint ötvenezer 
hektoliter sör. Ezt nyáron 54 
ezer hektoliterig tudják  em el
ni, ebben a számban viszont 
együtt szerepel az im port a ha
zai palackozásé világos, a Ki
nizsi és a hordós sör vala
m ennyi fajtája .

Az idei ellátásról tehát nem 
hallo ttunk kedvező híreket. 
Lehet, hogy az időjárás „bese
gít” a söriparnak, m indeneset
re nem m arad más hátra, m int

készletet is mi kap juk  Kőbá- várn i a  Borsodi Sörgyár ter-
kyáról.

— Az igazsághoz persze az 
fs hozzátartozik, hogy a m eny- 
hyiség fokozatosan nő, vala
mennyit mindig tudnak emel-

melésének beindulását, és ak 
kor m ajd ta lán  megszűnnek a 
sokat em legetett ellátási gon
dok.

W.

A fekvő betegek ellátása is 
folyamatos és kielégítő. K ör
já ra ti napokon a rendelés 
u tán  vizitel az orvos, a h í
vásoknak is — a körülm é
nyekhez képest — rövid időn 
belül eleget tesz. A község
ben járványos megbetegedés 
egy sem volt az elm últ év 
ben, ugyancsak nem fordult 
elő ételmérgezés. Az őszi 
A—2 Dadon csak a lakosság 
néhány százalékát tám adta 
meg, és a megbetegedések is 
enyhe lefolyásúak voltak.

A védőoltásokkal nincs le
m aradás. összességében a 
község egészségügyi helyzete 
jónak mondható, az élelm i
szerüzletek tiszták, bár kor
szerűtlenek.

Dad vízellátása, sajnos, 
még nem megoldott, a víz 
minősége minden kútban 
rossz — a folyam atos k a r
ban tartás ellenére is. A re
gionális vízmű megépítése 
m ár nagyon időszerű lenne.

A védőnő éppen azzal 
kezdte beszámolóját, hogy a 
körzeti orvos á ltal em lített 
tanácsadó helyiség a jövőben 
m áris rendelkezésre áll, és 
így alapvetően m egváltoznak 
a tanácsadás körülményei. 
Eddig csak a kötelező oltá
sokra vitték el a szülők a 
csecsemőket, súlym érés pél
dául egy alkalom m al sem 
volt, éppen a helyszűke m i
att. A védőnő a jövőben az 
1—3 éves gyerm ekekre is szá
m ít a tanácsadások során, b i
zonyára a szülők is szíveseb
ben viszik az új helyiségbe 
apróságaikat

A községben 1971-ben 14
csecsemő született, a védőnő 
havonta egy alkalom m al 
m indegyiket meglátogatja. A 
veszélyeztetetteket még sű
rűbben is. Az otthoni gondo
zás megfelelő. Nincs olyan 
apróság a faluban, akinek ne 
vennének új babakocsit, még 
ha m ásodik gyerek is. A szü
lők a tanácsadásokon szinte 
versenyeznek, kinek van 
szebben öltöztetve a babája. 
A táplálkozás is választékos 
és bőséges, a szülők megfo
gadják, sőt igénylik is a vé
dőnő tanácsait.

Dadon is sokat segített a 
gyermekgondozási szabadság 
— így a b ab á k a t az anyák 
nevelik. Nehezebb helyzetben 
vannak a 3—6 évesek, h i
szen három éves kortól meg
szűnik az anya fokozott gon
doskodása, az idős nagym a
m ák kevésbé figyelnek a 
gyerekekre. így az apróságok 
nem nagyon tanu lnak  fegyel
met, nem ism erik a szabad és 
kötött foglalkozások közötti 
különbséget. Több szülő 
m egoldásképpen a környező 
falvakba viszi óvodába gyer
mekét. Dadról já rnak  óvodá
ba Bokodra, Oroszlányba, 
Császárra is.

A családoknál továbbra is 
az „egyke” a jellem ző persze, 
újabb jelenség, hogy a gyer
mekgondozási idő a la tt az 
anya megszüli m ásodik gyer
m ekét — és így hat évig m a
rad otthon. A jövőben tehát 
várható, hogy megszűnik az 
„egyke” szemlélet.

3 ország —  3 kép
A modern Prágában

A csehszlovák fővárosban a háború után, de főleg az 1960-as 
években több ezer új lakás épült 24 lakótelepen, összesen 
mintegy 900 hektárnyi területen. Képünk: részlet a prágai 
Lcnin-útról. amely a főváros Ruzyne repülőterét köti össze 

a városközponttal

Egy bolgár faluban

A Sztara P lanína hegység völgyében fekvő Jcravna falu a 
XXII—XIV. században a laku lt ki. Nemcsak az ősi nemzeti 
építőművészet, hanem  a régi bolgár ku ltúra kincscsháza. Itt 
épült az első bolgár iskolák (1867) és művelődési házak 
(1870) egyike. Több kiváló tanító  és Jordan Jovkov író szü
lőhelye. A képen: utcarészlet. A régi házak mind teljesen 

fából épültek

Daccai palota

Kép a Bengal Népi Köztársaságból. A legfelső bíróság épü. 
lete Daccában

a Belvárosban nem le
het kóbor ku tyát lá t
ni. Még póráz nélkül 

sem já rn ak  ott a jólnevelt 
ebek. Budapest ez, kérem, 
nem pedig . . .  nem pedig . . .  
falu. Azután annak rendje és 
m ódja szerint, a lehetetlenek 
egy szép napon elhetővé vál
nak. Az első kóbor ku tyá t is 
felfedeztem, — a főváros szi
vében.

Egy bisztró nyito tt a jta ja  
elő tt feküdt, fejét két első 
lábán pihentette, de úgy, 
hogy fél szemével odalátott a 
pulthoz. Nem sikerült rájön
nöm, hogy az ott ácsorgók 
közül ki volt a gazdája, de 
ott volt, az biztos.

— Ez a hűséges kutya a 
gazdáját figyeli.

Egy buszvezető véleménye 
volt ez. Megállt mellettem, 
sőt le is hajo lt és megsimo
gatta a kis korcs fejét. El
tű rte  ugyan, de nagyon egy
kedvűen, farkának  egy alig 
észrevehető mozdításával 
m ondott csak köszönetét. 
Szemét azonban egy p illana
tig sem vette le a pultnál 
állókról.

— A leghűségesebb á llat a 
kutya — m ondta a buszve
zető. — Nekem elhiheti.

— Osztom a véleményét, 
jómagam is nagyon szeretem 
a kutyákat. Volt egy gyönyö-

Rang és hűség
rű  tacskóm. M orzsának ne
veztük. Csak azért a jándé
koztam el egy barátom nak, 
hogy ne szenvedjen az első 
em eleti lakásunkban. Egy 
vadásztacskónak té r és sza
bad levegő kell. A feleségem 
ezt nem  akarta  megérteni. 
Napokig sírt utána.

— Nekem egy mókusom és 
egy papagájom  van. Képzel
heti, m it rendeznek a la 
kásban . . .  Bojtosfarkú — ez 
a mókus neve — a vállam on 
ül és a kezemből eszik.

— Mit szól ehhez az asz- 
szony? Nem félti a lakást?

— Egyedül élek én, kérem. 
Egyedül, m ár a negyedik éve. 
A papagájt Jugoszláviából 
hoztam. Tudja m ennyibe ke
rü lt?  K ét d in á ré rt vettem. 
K ét d inár . . .  nevetségesen ol
csó volt. A m ókust pedig 
egy lengyel erdésztől kaptam. 
Ilyen picike volt.

— Ugye, külföldi járaton 
van?

— Én? Dehogy. A 19-es 
busszal járok, de minden 
nyáron más országba utazom. 
Nem csoporttal, mindig egye
dül megyek. Most is azt in
téztem itt, az IBUSZ-nál. 
Egyiptom..,'

— Ejha! Nem olcsó m u
latság.

— Nem. De kérdem, egész 
évben dolgozom, pihenő nél
kül, ez a három  hetet nem  
érdemiem meg? Különben 
még a szabadságom at sem 
adnák ki, ha nem külföldre 
mennék. Nagyon kevesen va
gyunk. Napi tíz ó rá t ülök a 
volánnál. Most m ár azért né
ha egy kis levegőhöz jutok. 
Csábító ám, az évi tízezer 
forin t hűségpénz, több a je 
lentkező.

— Huszonkét éve csinálom. 
Minden nap hajnali fél négy
kor kezdek. Este hétkor vi
szont m ár az ágyban vagyok, 
másképpen nem bírnám . 
Nem mondom, van is é rte l
me. Megvan a havi öt, ö t és 
fél.

— Abból igen . . ;
— Nem iszom, nem do

hán yzom. M arad bőven. Igaz, 
a  fiam m inden nap jön.

— Előbb azt mondta, egye
dül él.

— Persze, hogy egyedül, 
m ert elváltam . A fiam  az 
anyjánál van . . .  Ipari ta 
nuló a gyerek, de a Krőzus 
kincse sem lenne elég neki. 
Jóié nem tagadom msg a

pénzt. Azért dolgozom any- 
nyit, hogy a fiam at tám o
gathassam.

— Igen, a gyerekek.,..
— Tudom, nem hálálja m ajd 

meg. Biztos vagyok benne. A 
kutya, lá tja , az hálás tud 
lenni, ha jól bánnak vele. A 
kutya hűséges. Az em berek? 
Eh . . .  Tudja, m iért váltam 
el?

— Nem mondta.
— Persze, még nem mond

tam. Az aranycsillagjai mi
att. M ert ő oktatotiszt ám a 
vállalatnál. Az aranycsilla
gok választottak el bennün
ket. H iába kerestem az öt és 
felet, nekem csak ilyen pléh 
csillagjaim  vannak. Szégyell- 
te. Pedig régen, az én já ra 
tomon. kalauzként kezdte. Ha 
nem szenvedne ilyen nagy
zási hóbortban!? Vajon m i
lyen érzés lehet?

— Neki biztosan nem rossz.
— Tudja, most őt várom. 

Reggel felhívtam  telefonon. 
Mondtam neki, kedves nagy
ságos asszony, mivel ma 
„apák nap ja” van, meghívom 
egy fél Napóleon konyakra. 
Napóleonra, m ert ő inni 
iha t rangon alul. Nincs 
zam?

sem
iga-

lehajolt és 
megsimo-

eg egyszer 
szeretettel 
gáttá a kutya fejét. 

«— bognár


