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A m i m á r  m e g v a ló s u lt
F ia ta lo k  a s  i f jú s á g i  tö rvén y  v é g re h a j tá sá r ó l

Jó kezdeményezés az, hogy 
fiatalok mondják el tapaszta
lataikat arról a törvényről, 
amely az ő érdekükben szüle
tett. Az SZMT mellett működő 
ifjúsági bizottság és a KISZ 
megyei bizottsága mellett mű
ködő dolgozó fiatalok tanácsa 
számolt be az ifjúsági törvény 
minisztériumi főhatósági vég
rehajtási utasításaiból adódó 
vállalati-üzemi feladatokról 
tegnap a Szakszervezetek Ko
márom megyei székházában 
tartott tanácskozáson.

Az ifjúsági törvényt és an
nak ágazati végrehajtási utasí
tásait a legkülönbözőbb fóru
mokon, taggyűléseken, ifjúsági 
konferenciákon, parlamenteken 
ismertették. Ennek ellenére 
sok fiatal egybehangzó véle
ménye volt, hogy számos üzem
vezető, de maguk a fiatalok 
sem ismerik eléggé a róluk 
szóló törvényt. Az igazgatói 
végrehajtási utasítások döntő 
többségükben elkészültek — ez 
az intézkedési terv, azonban 
nem mindenütt jutott még el 
a fiatalokhoz és a munkahelyi 
vezetőkhöz.

A fiatalok elmondták, hogy 
az intézkedési tervek összeál
lításában a gazdasági és tá r
sadalmi vezetés széles rétege 
vett részt. Figyelembe vették 
azokat a javaslatokat, amelyek 
az ifjúsági törvény, illetve a 
miniszteri végrehajtási utasí
tások ismertetésekor elhangzot
tak. De arra is volt példa, hogy 
a gazdasági vezetés a KISZ- 
szervezetnek adta feladatául 
ezt a munkát. A vállalatok 
többsége eleget tett annak a 
kívánalomnak, hogy a végre
hajtásért felelőa személyeket is 
ki kell jelölni. Erre azonban 
nem került sor, például a ko
máromi lenfonógyárban, a lá- 
batlani cementgyárban sem. Az 
sem elfogadható, ha a KISZ-

vagy az szb-titkárt bízták meg nulására. Általános gyakorlat,
ezzel a feladattal.

Az intézkedési tervekben he
lyet kapott az ifjúság szocia
lista nevelése, oktatása és to
vábbképzése is. Ezek a tervek 
tükrözik az üzemi sajátosságo
kat, elősegítik a pályaválasz
tást. A Dorogi Szénbányák pá
lyaválasztási filmek bemutatá
sával, propagandaanyagok ké
szítésével segíti a fiatalok pá
lyaválasztását. A pályakezd 
fiatalok fogadása 
jól sikerült, de

hogy az üzemek a munkába ál
lást követő öt esztendeig fi
gyelemmel kísérik a fiatalok 
tevékenységét. Jó példáját ad
ja ennek a Dorogi Szénbányák 
és a SZIM esztergomi gyára.

Jelentős eredmény, hogy az 
igazgatási végrehajtási utasítá
sok megfelelő módon foglalkoz
nak a fiatalok erkölcsi, anyagi 
elismerésével, érdekvédelmé
vel. Számos olyan pontja van 

niegyeszerte ezeknek a terveknek, amelyek 
panaszként a fiatalok bérezési kérdéseivel,

hangzott el, hogy például a Iá- lakásproblémáinak a megoldá- 
batlani cementgyárban a mér- sához nyújtanak segítséget, 
nökökkel. technikusokkal elbe- A fiatalok arra a következ- 
szélgetnek. nem így az évköz- tetősre jutottak, hogy az ifjú
ben belépő fiatal szakmunkás- sági törvény és az ágazati vég- 
sal. rehajtási utasítások hatályba

A továbbtanulás kérdése is lépése között eltelt, több mint 
valamennyi intézkedési terv- e§F esztendő során csökkent a 
ben helvet kapott. A külföldi törvényből következő feladatai« 
továbbképzés a tapasztalat- végrehajtására irányuló törek-
csere és tanulmányutak lehe
tőségét biztosították például a 
Dorogi Szénbányáknál, de a 
fiatalok továbbtanulása nem 
minden esetben zavartalan, 
többek közt a műszakproblé-

vés. Aránytalanul kevés he
lyet kapott az intézkedési ter
vekben a politikai ' nevelő
munka. a szórakozási és spor
tolási tevékenység.

A tanácskozás résztvevői
mák miatt. A Bábolnai ÁG és nem csak megállapították a 
a KKV lehetőséget teremt tan- hiányosságokat, de javaslatok 
folyamok szervezésével dolgozó is születtek a rendeletek ma
fiataljainak idegen nyelvek ta- radéktalan végrehajtására.

szűkös a
tejtermékekből

— Válasz a tejüzemből —
— Zellere* kockasajtot 

rek!
— Nincsen kérem!
— Akkor fokhagymásat, 

vagy uborkas-paprikást.
— Azt sem tudok adni!
Hasonló választ kap a vásá

rolni szándékozó, ha vajas 
márványsajtot, eidamit, vagy 
ízesített joghurtot keres. Leg

ké- Számos tejterméket készite- az árut kiszállító termosz 
nek itt, s zömmel ők „terítik” gépkocsilíra. Csakhogy a gép- 
az ország más tejipari üzemé- kocsik a kevésbé keresetteket 
ben gyártott sajtféleségeket is. — mint az ömlesztett sajtok

közül az Olvmpia, a Frank- 
A tatabányai tejüzembe na- fm-fi, az Alpesi hóvirág — új- 

pi mintegy 100 ezer liter lej bői és újból jórészt vissza
érkezik. Nyári szezonban en- hozzák, a natursajtok közül 
nél lényegesen több, télen hetekig hordták magukkal a 
10-15 ezer literrel kevesebb, vajas márványsajtot és az 
Minden megfelelően kezelt te- eidamit, mire 50 kg-ot sike-

feljebb egyesét üzletben még •iel átvesznek, és valamennyit elhelyezni. Néhány bolt-
hozzáteszik: mi megrendeltük,

a

..... .......  __ feldolgozzák. Egy része pasz- vezető véleménye így hang-
de sajnos, nem kaptunk. Tej- tőrözés után tej, illetve kaka- zik; nem fogynának ezek a 
színt szombat délben a leg- óként kerül a fogyasztókhoz, különleges sajtok nálunk, úgy 
több üzletben már hiába keres a többiből tejfolt, túrót, va- sem nem érdemes kérni be- 
a háziasszony. Miért nem jóit íak joghurtot, habtejszínt ké- lőlük. Ha nincs a boltban, ho- 
hamarabb, vagy miért nem szítenek. A felesleges mennyi- gyan js ismerhetnék meg 
rendelte meg? . . .  Csakhogy séget más megyékben értésé- vevők? 
az előzetes megrendelésre, sí ^ -  va§y hútőházban tarto-
vagy a kora délelőtti vásárlás- sitják. Tavasszal megkezdtük az
ra nincs mindenkinek, mindig _  üzemimkben a55 ldén je_ S g r t ' b f f i Ä  t z e m t S  

J , lentős tejföltobblettel dolgo- tett Később megszüntették a
★  zunk. Mostanában is heti 30- szállítást. Ennek gyártására

40 ezer liter tejjel többet vá- nekünk is volna lehetőségünk, 
fel, mint amennyi a ba sikerülne tömény kivonat

hoz jutnunk. Ez azonban im-

Célra tarts!
A jövő munkásőrei lőgyakorlaton

A Tatabánya környéki erdők 
máskor oly nagy csendjét 
fegyverropogás verte fel. Le
endő munkásőrök adtak szá
mot elméleti ismereteikről, 
majd a gyakorlatban is bemu
tatták a pisztoly, a géppisztoly 
és a kézigránát használatát.

Ülést tartott a megyei tanács
(Folytatás az 1. oldalról) S z a m o r A n c k y  j ó z s e f n é :

épülete. Csémnusztán orvosi 
lakás épült. Csép postát, já r
dákat kapott, Nagyigmándon 
kereskedelmi és kulturális 
központ bontakozik ki. A csé
pi általános iskola felső tago
zatosai Nagyigmándon tanul
hatnak. Ezeket és a többi 
eredménjd nem lehetett volna 
elérni a tanácstörvényben biz
tosított jogok nélkül.

H ER C ZO G  JA N O S :

Élénk közélet
Az új tanács összetételében 

híven tükrözi a lakosság ré- 
tegeződését. Szomódon is köz
ismert, tekintélyes emberek 
kaptak fontos megbízásokat. A 
ciklusprogramok megvitatása
kor sikerült szélesebb körben 
ismertetni a helyi és a megyei 
terveket. Ezek a tényezők 
élénkebbé tették a közéletet. 
Növekedett a tanácsülések, a 
tanácstagi beszámolók és 
egyéb fórumok látogatottsága. 
Kedvezően alakult a felszóla
lók. a javaslattevők aránya. 
Az élénkülő közélet lehetővé 
tette a nagyobb arányú tár
sadalmi munkát. A megmoz
dulásokhoz kértünk és kap
tunk anyagi támogatást az 
üzemektől. Erősítené a nép- 
képviseleti és az önkormány
zati jelleget, ha biztosabb és 
több lenne a tanácsok bevéte
le. Rendeleti úton lehetne sza
bályozni például, hogy a köz
ségekből bejáró munkások 
után milyen hozzájárulást ad
janak az üzemeknek.

SZKOK M IH A L Y N E :

Hozzáértő
szakigazgatás

Bakonyszombathelyen fon
tos szerepet tulajdonítunk a 
jó hatósági munkának. A tör
vényes és gyors ügyintézés nö
veli az állampolgárok bizal
mát. A jogos és emberségesen 
közölt elutasítások sem csor
bítják ezt a folyamatot. Rész 
falugyűlések megtartását te r
vezzük. hogy a község minden 
körzetében megismerhessék a 
tanács munkáját, a tanács pe
dig a lakosság véleményét.

Az üzemek segítsége
Komáromban, Szőnyben 

minden üzem, vállalat és in
tézmény tárt ajtókkal fogad
ja a tanácstagokat. A lehetősé
geken belül minden közügyhöz 
megadják a kért támogatást., 
így jött létre üzemi és társa
dalmi erőből Koppárnnonosto- 
ron a 30 gyermek gondozására 
alkalmas óvoda. A legtöbbet a 
Komáromi Kőolajipari Válla
lat tesz. Szocialista brigádjai 
társadalmi munkában dolgoz
nak oktatási-egészségügyi in
tézmények felújításánál, bőví
tésénél. Jelenleg például a sző- 
nyi kórház kazánházát korsze
rűsítik. Az üzem hasonló erő
vel támogatja dolgozóinak la
kásépítését.

Kocsis László, a tatai Városi 
Tanács elnökhelyettese az 
eredményes munka alapvető 
feltételeként a hosszú távra 
szóló tervezést jelölte meg. 
Ezért alakított ki koncepciót a 
tanács a kereskedelemre az 
idegenforgalomra és más fon
tos területekre.

Kiss István összefoglalójá
ban rámutatott, hogy a követ
kező esztendőben bizonyos 
mértékig pótolni iehet majd 
az üzemi befizetések miatt 
hiányzó tanácsi bevételeket. A 
tanácsülés a végrehajtó bizott
ság beterjesztését, a felszóla
lók javaslataival kiegészítve, 
egyhangúlag elfogadta.

Nagy Lajos, a megyei tanács 
művelődésügyi osztályának ve
zetőié az állami oktatás meg
javításáról szóló napirendet, 
Zsinka László tanácstag pedig 
a művelődésügyi bizottság ez
zel kapcsolatos állásfoglalását 
terjesztette elő. A vitában fel
szólalt Lengyel Sándor mi
nisztériumi főosztály vezető-he- 
lyettes. Taiiáes Rezső. Inczédi 
Lajosné, Walcz Józsefnc, 
Férczes Józsefné és Bíró Im- 
réné megyei tanácstag.

A tanács szervezeti és mű
ködési szabályzatának módosí
tását Pardi Zoltán mesvei ta
nácstag. az ügyrendi bizottság 
elnöke téri esztette elő. Mind
két napirendet és a javaslato
kat a tanácsülés egyhangú
lag elfogadta. A tanácskozás 
interpellációval ért véget.

Mintegy ötven tatabányai 
nő és férfi készült izgatottan a 
lőgyakorlatra. Sikerül-e 12,24, 
vagy esetleg a bűvös 32 kör- 
egységet megszerezni? A ka
tonaviselt férfiak ezt latolgat
ták, az igazán kezdők a fegy
verismeretet és a lőelméletet 
ismételgették, s ők azzal is 
megelégedtek volna, ha a cél
táblát eltalálják . . .

Baj esi Géza, az előképzősök 
egyik parancsnoka még talán 
az újoncoknál is izgatottabb 
volt:

— Ma tulajdonképpen én 
vizsgázom. Ha jól oktattam a 
..gyerekeket”, minden sikerül, 
ha nem, én is hibás vagyok!

Géza bácsit — mert így szó
lítják parancsnokukat az s'.ő- 
képzősök — szeretettel és bi
zalommal veszik körül. A 
munkásőrfeladatokat, a helyt
állás szépségeit a parancsnok 
történeteiből ismerték meg. 
Gyakran járt a családoknál, a 
munkahelyen, és beszélgetett 
az emberekkel, érvelt, magya
rázott.

Néhány hónap leforgása
alatt jó közösséggé, valóságos 
nagy családdá formálódott az 
előképzősök szakasza. Baiázs 
Ferenc a XY/a akna vájára ,ió

A n a p , mint n a p  k ifo g áso lt S á ra iu n k  fel, m in t 
v á la sz té k h iá n y b ó l c sa k  n é h a -  fo g y asz tó k  z a v a r ta la n  e llá tá s á -
nyat ragadtunk ki, s hogy hoz szükséges volna. S, ha az . „ k kérdés hopv „ s í. 
ezekre erdemes választ kap- általunk gyártolt termékek POrtcikK, s sei des, hogy val 
junk, felkerestük a Fejér— bármelyike délután m ár nem falatunk anyag- es aruforgal- 
Komárom megyei Tejipari kapható, annak kizárólag az mi osztálya mikorra tud ebből 
Vállalat tatabányai üzemét. ^  oka, hogy a bolt keveset beszerezni.
■imhiimi— —      ■in■ II rendelt. Ugyanis a poharas . , ...

tejfölt, vajat, a tejszínt, ne- _ *  tejüzem kollektívája so- 
gyedkilós túrót, valamint az £at farad . erdekeben,
ízesített krémtúrókat előre kell megyénkben es a tataoa-
megrendelni. A boltvezetők "J' 31 uzem megyen túl is ter- 
azonban óvatosak, nem akar
ják vállalni a rendelt tejter
méke!« esetleges megmaradá
sának kockázatát — mondja 
Jakab László üzemigazgató.fegyver a kezemben, s bár biz

tatom a többieket, egy kicsit 
én is szorongok . . .

Az előkészítésnek vége, ka
tonás vigyázzállásba vágják 
magukat az „újoncok”, s az 
első nyolc férfi és nő elfoglal
ja helyét a lőállásbám Vezér
szavak hangzanak. Gyors szá
molgatás következik, s a leg
eredményesebbnek Vasadi Ist
ván, a távhő dolgozója bizo
nyul. Igaz, hogy félig meddig 
profinak számít, nagy MHS2-
m.últ. áll, mögötte, de a géppisz
toly az igazi erőssége.

A géppisztolyosok leállásai
ból Petik Imre jön ki a ,eg- 
elégedettebben. Harminchá
rom-körös teljesítményévei 
„kiváló” besorolást kapott.

— Igazán boldog vagyok, hi
szen életemben most lőttem 
másodszor, inkább csak a bú
csúban próbálgattam a célba- 
lövést. . .

A szakasz három nőtagja is 
derekasan helytállt, semmivel 
se végeztek rosszabbul, mint 
rutinos férfitársaik.

— Hosszú volt a nap — 
mondogatták a későre nyúlt 
iőgyakorlat után a parancsno
kok. Az előképzősök azonban

hangulatot teremt szurkoló sok élménnyel gazdagodva, fá- 
társai körében. Az egykori ha- radságot feledve tértek haza, 
tárőr ragyogó lövő hírében áű, hogy másnap a gépek mellett, 
hiszen BM-bajnokságot is js helytálljanak — lőtéri sza- 
ny.ert. replésükhöz hasonlóan.

— Hajaj! Hol van az már!
Tizenegy esztendeje nem volt V- Román Marian

jedő körzetében zavartalan le
gyen az ellátás, bőséges a vá
laszték. Munkájukat valóban 
szolgáltatásnak tekintik, s 
igyekeznek kielégíteni a házi
asszonyok igényeit. Tmk-s 
brigádjuk újításával megoldó
dott például, hogy túrót ne-

Amikor a sajtraktárban kö
rülnézünk, kénytelenek va
gyunk ugyanerről megbízó- gyedkilós csomagolásban is 
nyosodni. Mintegy negyvenfé- vásárolhassanak a háziasszo- 
le sajt vár vevőre, a tejből- nyok. A tatabányai tejüzem 
tokban, de különösképp a ki- mintegy ezer kereskedelmi 
sebb élelmiszerboltokban vi- egységet lát el rendszeresen 
szont meglehetősen szerény a tejjel, tejtermékkel. A megye
választék. A tejüzem csupán székhely ÁBC-áruházaiba
kockasajtból húszfélét tudna napjában kétszer is szállíta- 
szállítani, ha volna mindé- r.ak friss árut. Amint megbi- 
gyikre megrendelés. Van a zonyosodtunk róla, a válasz
kockasajtok között paradicso- lékhiány csak igen kis mér- 
mos, fokhagymás, vöröshagy- tékben múlik a tejüzemen, 
más, uborkás, paprikás, gom
bás, zelleres, C-vitamínos, vi , x lakossági igények messze-

« r : sff.SMSSf "“ ‘L*
kas, s meg további tíz — az ^  
ismertebbjei. Amint a ~~:í __, a másik feltétele, hogy a

sajt- termékek el is jussanak a fő
raktár kezelőjétől megtudjuk, gyaszlóhoz. 
minden sajtféleségből tesznek Szandi Anna-

Szocialista brigád vezetők klubja 
alakul Nyergesúj falun

Szocialista brigádvezelűk sok, viták meghallgatásával, 
klubját alakítanak Nyergesúj- A gyár gazdasági Vezetői ar- 
falun, a Magyar Viscosa ra is számítanak, hogy a bri- 
Gyárban. Olyan fórumot sze- gádklubban rendeznek majd 
retnének ezzel teremtem, fórumbeszélgetéseket, ame- 
amely lehetőséget ad a terme- jyeken napirendre kerülhet
i k 1 problémák kötetlen meg- feladatok,
beszeléeere, biztosítja a bri- .
gádvezető'k számára a szabad problémák. Szó van ariol is, 
idő tartalmas, kultúrált eltö!- hogy a KISZ-szervezettel kö
tését. összekapcsolva, szakmai, zösen használnák a klubot, 
politikai és kulturális előada- így' nőne a kihasználtság is.

Jól, vagy szépen élni
Egyre többen mondják, 

amikor a családi költségvetés 
készül: „egyenesbe jutottunk”. 
Ki-ki persze másként értéke
li a maga korábbi útjának, 
felemelkedésének „görbe”, 
vagyis nehezebb szakaszait. A 
puszta megélhetés kátyús. 
gödrös részein a túlnyomó 
többség már alaposan túlju
tott. A kezdet nehézségei után 
sokan nagyobb „sebességre 
kapcsoltak”. S egyre sűrűb
ben „repeszlenek” a nemcsak 
képletes, de nagyon is valósá
gos gépkocsik.

A kérdés most már: az élet
hez és a továbbhaladáshoz 
szükséges cselekvések után 
tudjuk-e, hogyan lehet nem
csak jól, de szépen, vagyis 
tartalmasán élni? Attól sze
rencsére már kevesen tarta
nak, hogy az anyagilag biz
tonságosabb, gazdagabb étet 
feltétlen velejárója az eltes- 
pedés, a kispolgári életszemlé
let, az önzés. Arra viszont még 
mindig túl sokan gondolnak, 
hogy bizonyos javak megszer
zésével nemcsak állítólagos 
tekintélyhez jutnak, hanem 
automatikusan megvásárol

hatják, birtokba vehetik az 
élet szépségtartalmát is.

Van, aki ez utóbbit — diva
tosan szólva — ..élet minősé
gének” nevezi. Valójában az 
anyagiak jórészt a mennyisé
gi gyarapodást hozzák: a hűtő- 
szekrényt, tévét, lakást, telket, 
gépkocsit. A minőségi válto
zást mégsem csupán ezek a 
kétségtelenül környezetmódo
sító (kellemes, hasznos, iné1- 
külözhetetlen stb.) tárgyak 
eredményezik. Közismertek az 
ellenpéldák: mindannyian hal
lottunk már tökéletesen fel
szerelt lakásokban is ketrecbe 
zárt, boldogtalan emberekről. 
A tartalmas élet természete
sen csak részben anyagi kér
dés.

Van-e recept a „szépen él- 
ni”-re? Elképzelhető-e mond
juk egy telefondoktor, aki 
minden ilyen bajra alkalmas 
gyógyírt tud ajánlani? A ví
rusoknál is változékonyabb, 
ravaszabb kórok, szomorúsá
gok érhetik az anyagi eszkö
zeivel tapasztalatlanul, ügyet
lenül, ostobán, rosszhiszeműen 
gazdálkodót. Nincs tehát egy

ségesen alkalmazható tanács- 
medicina, sem az élettorzulá
sok ellen biztosan ható szé
rum. Aki bölcs, érdekes, szí
nes életre vágyik, javarészt 
önállóan kell, hogy megkeres
se a maga számára tartalmas 
cselekvéseket.

A napi munka kerete pél
dául többnyire adott. Mind
annyian dolgozunk. S leg
többen azt is tudjuk, hogy mi 
a feladatunk. De vajon ele
gendő örömet találunk-e te
vékenységünkben ? Megkeres
sük-e elfoglaltságaink szép
ségtartalmát is? S ha harmo
nikus viszonyban vagyunk az
zal, amit naponta tennünk 
kell, megtaláljuk-e a megfe
lelő munkahelyi hangot, 
kapcsolatokat? Tudjuk-e elég
gé, hogy jól és tartalmasán 
csak úgy élhetünk, ha nem 
fogyasztjuk egymás energiáját 
feleslegesen? Aki szépen akar 
élni. aligha feledkezhet meg 
arról, hogy idejének igen je
lentős részét közösségben és 
közös célok érdekében kell 
eltöitenie. Aki egyszer az egy
másra utaltság elemi törvé
nyeiről megfeledkezik, nem

élhet kiegyensúlyozottan ás jó 
közérzettel.

De a szaporodó szabad idő
ben sem elégedhetünk meg a 
puszta pihenéssel, szemlélődő 
kikapcsolódással. Aki csupán 
passzív befogadóként vária, 
hogy a figyelmes társadalom, a 
szórakoztatás, a sajtó, a rádió, 
a tévé, a könyv, stb. majd fel
keresi, s nem lesz más dolga, 
mint hagyni, hogy kellemes 
esőként zuhogjon rá az infor
máció, a kultúra, az aligha
nem csalódni fog. Ha nem 
tudjuk kiválasztani azt. ami 
éppen nekünk kell. ami ben
nünket pihentet, szórakoztat, 
gyarapít, tehát nem cselekvő 
emberként döntjük el, mi le
gyen mindennapi életünk 
„töltete”, kevés az esélyünk a 
tartalmas életre.

Mert jól és szépen élni csak 
akkor lehet, ha az anyagi gva- 
raDodással párhuzamosan éle
tünk tartalm át is szüntelenül 
felfrissítjük. Ha „nyitott”, 
vagyis kíváncsi és érdeklődő 
emberek maradunk. Ha arra 
törekszünk, hogy mindig va
lamivel többet értsünk, élvez
zünk a rendelkezésünkre álló 
és ugyancsak szüntelenül vál
tozó szellemi kínálatból.

Nádor Tamás .


