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Komárom
köztisztasága

A fokozott tisztaság érdeké
ben rendszeres szemétszállí
tást vezettek be a város leg
sűrűbben lakott utcáiban. A 
nagyobb üzemekkel, vállala
tokkal szerződést kötött a 
költségvetési üzem az ipari 
szemét elszállítására. Köztisz
tasági gépeket szereznek be 
másfél millió forint értékben. 
Rágcsálók irtására még ebben 
az évben újabb intézkedése
ket tesznek. A lakosság segít
ségére lenne szükség, hogy 
megakadályozzák a szemétte
lepi tüzeket. Fel kellene 
ugyanis deríteni, kik szegik 
meg a tilalmat és hordanak 
ki forró salakot, parazsat a 
szeméttelepre.

n A béka és a háború 
gépei”

A fiatalság körében külön
leges érdeklődésre számot tar
tó előadás lesz hétfőn, októ
ber 29-én este 6 -kor Tatabá
nya-Újvárosban a József At
tila Megyei Könyvtárban. 
Horváth Árpád szakíró elő
adásának címe: „A béke és a 
háború gépei”, és a haditech
nika fejlődésének óriási lép
teiről szól. Horváth Árpád 
a szerzője a „Csillagnézők”, 
„A dinamó regénye”, „Az óra 
regénye”, „A varázsinga”, s a 
„Verne, a technika álmodója” 
című, igen népszerű ifjúsági 
műveknek is.

Gyorsan megtérülő 
beruházás

Jól bevált a nemrég üzem
be helyezett belga gyártmányú 
Melót te fejőgép a baji Vörös 
Brigád Termelőszövetkezet
ben. Az új gép — melynek 
minden fémrésze rozsdamen
tes — két istálló tehénállomá
nyát feji ki egyszerre. Érde
kessége az új berendezésnek, 
hogy a tej emberi kéz érinté
se nélkül jut el a hűtőtartály
ba. Az így kezelt tejért minő
ségi felárat kap a termelőszö
vetkezet, s csupán ebből a 
minőségi felárból visszatérül 
másfél év alatt a gép ára.

M a i  ú j o n c o k
Hol terem ennyi fiatal? Szin

te elözönlik a tatabányai Pus
kin Művelődési Ház előtti 
nagy teret. Csendesek, komo
lyak, megilletődöttek. Néhány 
lány sündörög körülöttük, de 
velük is tartózkodóan bánnaK.

Bevonulnak a fiúk katoná
nak, azért ez a megváltozott 
magatartás. Még nem tudják 
pontosan, hogy mi is vár rá
juk, de azzal tisztában van
nak, hogy anyuka ezen
túl már nem hozza az ágyba a 
kávét. Valamit már arról <s 
hallottak, hogy a körletben 
nincsenek takarítónők, a lak
tanyának viszont ragyognia 
kell a tisztaságtól. Szóval, né
mi tűnődés látszik az arcukon, 
hogy miként is lesz a mai 
naptól kezdve, hogyan is ala
kul az életük a következő két 
évben.

— Gedra István Csaba — 
vagyok — mutatkozik be az 
egyik hosszúra nyúlt legény.
— Szomódról vonultam be. 
Eddig a tatai III. számú ese- 
répgyárban voltam művezető, 
ezentúl majd engem irányíta
nak a laktanyai „művezetők”, 
a tizedesek, őrmesterek és 
hadnagyok.

Nevetünk a szellemes bemu
tatkozáson és nógatjuk a fiút, 
meséljen valamit magáról. 
Molnár Ödön főtiszt és Törzsi 
László, az MHSZ megyei veze
tőségének főelőadója is jelen 
van az eszmecserén, de ez 
nem zavarja Gedra István 
Csabát. A bíztató mosolyok 
azért nem jönnek neki rosz- 
szul.

Huszonkét éves múltam, 
nem lesz könnyű a nálamnál 
pár évvel fiatalabbakkal — 
folytatja a gondolatsort. — Az 
érettségi után elvégeztem a 
Pollack Mihály Műszaki Főis
kolát Pécsett. A szilikát- ás 
vegyipari gépész szakon tanul
tam, a durvakerámiai ágazat 
érdekelt a legjobban. Az ál
lamvizsgán jó eredményt ér
tem el. A hadseregben szeret
ném ismereteimet bővíteni és 
esetleg az egyetemre is beirat
kozni.

— Azt hagyja majd 1975-re
— szól közbe Molnár Ödön, 
főtiszt. — A hadseregben sok 
mindenre van lehetőség, de a

műszaki egyetemi tanulmá
nyok folytatása és a katonai 
szolgálat kiváló ellátása nem 
lehetséges egyszerre. Ettől 
függetlenül a hadseregben va
lóban nagyon sokat tanulhat, 
mind elméleti, mind gyakorlati 
vonatkozásban.

Csaba bólint, hogy teljesen 
egyetért a helyesbítéssel, aztán 
fesztelenül folyik tovább a 
beszélgetés. A hadsereg fő
tisztje kacagtató történeteket 
mesél a bevonulok csetlő-botló 
hadáról. Egyet röviden lejegy
zőnk:

— Volt nálunk egy újonc 
fiú, két árnyalattal. vörösebb 
volt a paprikánál/ Mindenki 
Kabosnak hívta. Egyszer a pa
rancsnoka elküldte kávéért. 
Amíg „Kabos’’ távol volt, ma
gas rangú tiszt érkezett a pa
rancsnokhoz. A fiú visszajött, 
jelenteni akart, de sehogy nem 
jutott eszébe az elöljáró pa
rancsnok rangja. Ütögette a 
homlokát, s közben hangosan 
gondolkozott:

— Jaj, mi is. mi i s . . Meg
van! Ezredes elvtárs! Kérés: 
engedélyt belépni és jelenteni 
az alezredes elvtársnak! Ter
mészetesen ez után az eset 
után „Kabost” mindenki csak 
így köszöntötte: „Jaj, mi is, m 
is . . .  Megvan!”

Csaba is jól szórakozik a 
történeten, de aztán elköszön,

mert indul vele a katonai 
gépkocsi. Új fiút keresünk. 
Bújna Tibor, Szepesi József 
főtiszt társaságában érkezik. 
A Kisbéri Állami Gazdaság 
szakipari műhelyében dolgo
zott, 12 forintos órabérrel. Két 
szakmája van, lakatos és he
gesztő. Egy esztendő óta párt
tag, tavaly múlt 20 éves Ba- 
konysárkányon élnek a szülei, 
az édesapja a termelőszövet
kezetben brigádvezető. Tibor 
a marxista esti középiskolára 
járt Kisbéren, az állami gaz
daságban pedig a KISZ szer
vezet megalakulását készítette 
elő, ez volt a pártmegbízatása.

— Én azt gondolom — szól 
csendesen, —, hogy az ember
nek szüksége van erre a két
éves katonáskodásra. A ta
pasztalatokat majd bizonyára 
jól tudj”k hasznosítani a pol
gári életben is. Engem minden 
új dolog nagyon érdekel, így 
a hadseregbe is ezzel a gondo
lattal indulok. Igyekszem be
illeszkedni a kollektívába, 
dolgozni akarok a KISZ-ben, a 
pártszervezetben és jól fel 
akarok készülni a hazám meg' 
védésére.

Komoly szavak ezek. Bújna 
Tibor, Gedra István Csaba és 
a többiek most bekerültek a 
hadsereg kohójába. Ma már 
a napos ébreszti őket a lakta
nyában.

(dkl)

Újítási ankét a KOMEP-nél
A Komárom megyei Állami 

Építőipari Vállalatnál 90-100 
között mozog a rendszeresen 
újítók száma. Az utóbbi két 
évben hetvenen nyújtották be 
javaslatukat a vállalathoz, — 
mondta Nádasdi Oszkár mű
szaki osztályvezető vitaindító
jában a vállalati újítók tanács
kozásán.

A vállalatnál egy-egy újítás 
elbírálásában hárman-négyen 
működnek közre, osztályveze
tők, főépítésvezetők, kalkulá
torok. Az elbírálások idejét 
60 napban határozták meg. Az 
újítómozgalom fellendülését 
segítette a múlt évben meg
alakult újítók klubja. Ennek 
működése kötetlen, negyed
évenként klubnapot tartanak. 
Ilyenkor ismertetik az újító
mozgalom helyzetét és a gaz
dasági eredményeket. Bemu
tatják a fontosabb újításokat, 
ismertetik a legújabb szakiro
dalmat. A klubtagok száma el
éri a hetven főt. Tevékenysé
güket a műszaki osztály irá
nyítja.

Az idén tovább nőtt az újí
tási kedv. Az I—III. negyed
évben 58 újítást nyújtottak be, 
melyből 26-ot megvalósításra 
fogadtak el. Kilenc újítással 
kísérleteznek, tíz még elbírá
lásra vár. Az eddig elért meg
takarítás 2 millió 510 ezer fo
rint. Újítási díjként 95 ezer fo
rintot fizettek ki az év folya
mán. A legjelentősebb újítás
sok a korrózió-védelemmel, a 
nyergesújfalui eternitgyár 

szennyvízcsatornájának módo
sításával és a mikro-mész 
használatával foglalkoztak.

A tanácskozáson szó volt a 
kísérleti műhely megvalósítá
sáról, melyre a jövő év elején 
kerül sor. A tanácskozáson 12 
dolgozó 7500 forint jutalomban 
részesült újítómozgalmi tevé
kenységéért. A résztvevők Sá- 
ray Lajost és Török Miklóst 
küldöttként váia-.ztották meg, 
az építőipari újítók január
ban sorra kerülő országos ta
nácskozására.

Műszaki liónap 
a Mikrolinnál és a ÜHOaben

A műszaki hónap keretében 
a tatabányai Mikrolin szövet
kezetnél és a BHG gyáregysé
gében több, érdekes előadást 
tartottak. A Mikrolinnál a 
szövetkezet programozója, Er
dős Tibor vezette az előadás- 
sorozatot a fröccsöntés alap
fogalmairól, a műanyagok szí
nezéséről és a feldolgozás gé
meiről. A nagyüzemben há- 
iom műszakban dolgoznak, így 
Égy-egy előadást kétszer tar
tottak meg. A feldolgozás gé
peiről szóló tudnivalókat ösz- 
szekapcsolták a jövőre üzem
be állítandó gépek ismerteté
sével. A következő előadások 
témája a vákumformázás és

műanyagfeldolgozás gyakorlati 
tudnivalója lesz.

A BHG gyáregységében is 
hasznos előadások hangzottak 
el. A telefonközpontok és a 
telefonkészülékek, valamint az 
elektromechanikai alkatrészek, 
csatlakozók, kapcsolók típu
sait a posta egyik szakembere 
ismertette. A legnagyobb ér
deklődésre a 29-i előadás tart 
számot. Ezt a vállalat egyik 
műszaki vezetője tartja, a hír
adástechnikai export jelentő
sége” címmel. Szó lesz a ta
tabányai gyáregység tevékeny
ségéről is, mely fontos szerepet 
tölt be a szocialista országok
ba irányuló híradástechnikai 
export teljesítésében.

Csati a mentésre gondoltam
— Vonatra vártam a komá

romi állomáson. Az indulá
sig volt még időm. Lesétál
tam a Duna partjára és néz
tem a horgászokat. Csobba- 
násra lettem figyelmes. Ahogy 
a hang felé fordultam, meg
pillantottam valakit a vízben.

— Beugrottam. Néhány kar
csapás után elértem és kihúz
tam. Az eszméletlen nőt fel
vittem a töltés tetejére. Ad
digra már sokan összegyűl
tek és közülük valaki meg
kezdte az élesztést, — így 
mondta el a július 2 0 -án tör
ténteket az életmentő Gyi- 
mesi János, ácsi lakos, a cu
korgyár munkása.

Bátorsága elismeréseként 
Kiss István, a megyei tanács 
elnöke pénteken nyújtotta át 
Gyimesi Jánosnak az Élet
mentő emlékérmet.

Büszke a férjére? — kér
deztük a fiatal munkás fele
ségét, aki szintén részt vett 
a megyei tanács elnöki szobá
jában tartott rövid, bensősé
ges ünnepségen.

— Büszke vagyok rá! Be
kereteztem a kitüntetésről 
szóló oklevelet és úgy őrzöm 
majd — hangzott a válasz.

Akkor mit szólt az esethez?
— Meg kell mondanom — 

válaszolt nagyon őszintén a 
fiatalasszony — bosszankod
tam. Képzeljék el, mit szól
na bárki, mikor a férje csu
romvizes ruhában érkezik 
meg a vonatról!? így voltam 
én is, De mikor megtudtam 
mi történt, akkor elpárolgott 
a bosszúságom.

— Mikor a fuldokló után 
ugrott mire gondolt?

— Semmi nem jutott 
eszembe; Nem gondoltam én 
másra, mint hogy kimentsem 
azt aki bajba jutott.

A felesége tud úszni?
— Nem! — volt az egyértel

mű válasz.
— Nem kellene megtaníta

ni’
Az életmentő pedig elmon

dotta, hogy az bizony jó len
ne! Soha sem lehet tudni, mi
kor és milyen körülmények 
között lehet erre szükség; A 
Gyimesi házaspár — ahogy 
hallottuk — boldog. Mind
ketten a cukorgyárban, ugyan
abban a műszakban dolgoz
nak.

— b —

Tanácskozás— igényesen
Azit hiszem kevés olyan em- Impulzusokat kell adnia,

bér akad, aki ne vett volna 
részt valamilyen tanácskozá
son. Aki viszont többször is 
hivatalos volt, annak aligha 
kell magyarázni, hogy a ta
nácskozás is munka, és nem
csak annak, aki az előadást, a 
vitaindítót tartja, vagy kifej
ti véleményét a témában, ha
nem a némán figyelő számá
ra is. Ha elfogadjuk, hogy a 
tanácskozás munka, akkor eb
ből nyomban egy egész sor 
követelmény származik. De 
előbb egy esetről:

Egy társadalmi szervezet, 
társaság, vezetőségi ülésén 
voltam, amikor annak elnöke 
bemutatkozott.

— Azt kérem mindenkitől, 
hogy röviden és tömören fog
lalja össze mondanivalóját, ne 
kalandozzon el az adott té
mától. Van egy óránk, ennyi 
idő alatt kell elvégeznünk a 
munkát. Az idő pénz.

Elárulhatom, hogy első hal
lásra meglepett az elnöki meg
nyitó. Pedig semmi olyat 
nem tartalmazott, amivel ne 
lehetne egyetérteni. Talán az 
a határozottság, ahogy el
hangzott? Mindegy. Azóta az
zal is megbarátkoztam, és
csak azt tudom mondani, hogy 
igaz, nagyon igaz: a tanácsko
zás munka, és mert az, úgy 
kell megszervezni, lebonyolí
tani. hogy célját minél inkább 
elérje, betöltse. Mint minden 
munkát, ezt is meg kell szer
vezni. A szervezés viszont a 
cél érdekében történik, és nem 
önmagáért. Tehát a legelső a 
cél megfogalmazása. Hiszen 
egy-egy tanácskozás végén 
általában az összefoglalóban 
is megállapítják: a tanácsko
zás elérte célját. És rendsze
rint ezt mondják, pedig nem 
biztos, hogy így van. A kö
zelmúltban részt vettem egy 
tanácskozáson, amely vélemé
nyem szerint csak akkor érte 
el a célját, ha a hangsúly a 
megtartáson volt. A megtar
tás viszont nem lehet cél. A 
tanácskozás — legyen bármi 
a témája — két fő fonalon 
fut: megállapítja az addig 
történteket, és a mérlegkészí
tés. eredmémyfelmérés munká
jában. éppen mert kritikai 
szemlélettel végezték ezt el, 
megjelöli a teendőket, rámu
tat a gyorsabb előrehaladás, 
a szélesebb körű kibontakozás 
gátjaira, és azok megszünteté
sének módjára. Es mindezek 
talaján végül megfogalmazzák 

szükséges intézkedéseket. 
Ez az általános, a fő vázlata 
egy tanácskozásnak. Az vi
szont elengedhetetlen, hogy 
az alapvető célt megje
löljék, és minden egyebet an
nak rendeljenek alá. A ta
nácskozások vitaindítóinak is 
azt a célt kell szolgálniok, 
hogy megteremtsék az eszme
csere fókuszát, atmoszféráját.

ugyanakkor hasson szinte 
kényszerítő erővel mindazok
ra, akiknek van mondanivaló- 
juK a témával kapcsolatban, 
csak még küzdenek az esetle
ges lámpalázzal. Azért ta
nácskozunk, hogy ezek a fel
színre jussanak és a kollektív 
bölcsesség érvényesítésével 
mielőbb előbbre jussunk dol
gainkban.

A célnak és a vitaindítónak 
tehát nagyon szorosan kell 
kapcsolódni egymáshoz. Ha 
ez nem sikerül, akkor köny- 
nyen előfordulhat, hogy a ta
nácskozás nem éri el a célját, 
vagy legalábbis csak részben. 
Arra is ügyelni kell, hogy a 
vitaindító az adott tanácsko
zás szintjének feleljem meg. 
Pontosabban: ne forduljon
elő olyan, hogy míg a cél egy 
üzem problematikának a fel
tárására. a vitaindító mind
végig népgazdasáigi méretű 
kérdéseket tárgyalt.

Miért mondtam mindezt el? 
Azért, mert azt tapasztalom, 
hogy ez nem mindig így van. 
Szerintem a tanácskozás 
munkajellegéből következik, 
hogy annak előkészítésére 
igen-igen nagy gondot kell 
fordítani. Miközben a szerve
zésről beszélünk, arról se 
feledkezzünk meg, hogy ilyen 
kritériumoknak kell megfelel
ni például a tanácskozás
nak is.

A közelmúltban a következő 
megállapítást jegyeztem fel: 
A dolgozz hibátlanul munka- 
rendszer szinte minden mun
katerületen meghonosítható.

Minden bizonnyal így igaz, 
hiszen minden emberi tevé
kenységnek megvannak a hi
balehetőségei, s ha ezeket 
feltárjuk, és folyamatostan tö
rekszünk erre, akkor a hiba
százalék nyilvánvalóan csők- 
ken.

A tanácskozásokat is ilyeií 
szempontok alapján kell elő
készíteni. A hatékonyság kö
vetelménye nemcsak a terme
lő tevékenységre vonatkozik, 
hanem a munkára, szellemire 
is. Hiszen végül is ez utóbbi 
is az előbbit szolgálja. . Az 
üzemekben, gyárakban, válla
latoknál többször hallani, 
hogy sok a tanácskozás. Azt 
persze nem lehet kimondani 
hogy mindenütt, tehát általá
nosan így nyilatkoznak. Hiba 
volna tehát kinyilatkoztatni 
azt is, hogy tartsanak a jö
vőben kevesebbet. A hang
súlyt nem a k e v e s e n , vagy a 
s o k o n  van. A döntő az, hogy 
h a s z n o s  volt, vagy sem, jó l  
szolgálta e azt a célt. amelyet 
megjelöltek. Az persze megint 
nem közömbös, hogy ez a 
cél mennyire igényes. Az igé
nyes célt hatékonyan szolgáló 
tanácskozásokra pedig szük
ség van.

Gordos Géza

Napirenden

A fa lu s i f ia ta lo k  h e lyse te
Számos fórumon tárgyalták 

a közelmúltban a falun élő 
fiatalok helyzetét, problémáit. 
Legutóbb a KISZ központi bi
zottsága tűzte napirendjére ezt 
a kérdést. A vizsgálat idősze
rűségét az adja meg, hogy az 
ifjúsági szövetség munkájá
ban a két kongresszus között 
félidőben vagyunk, így ele
mezni lehet az eredményeket, 
ugyanakkor tájékoztatóul szol
gálhat a különböző fórumok 
számára, hogy melyek azok a 
területek, amelyeken előre 
kell lépni a következő két 
esztendőben. Mindenekelőtt 
azzal foglalkoztak, hogy 
a falun élő, a vízgazdálkodás
ban, élelmiszer- és faiparban 
dolgozó fiatalok miként vesz
nek részt az ifjúsági mozga
lomban.

Mi tette aktuálissá a vizsgá
lódást? Mindenekelőtt az, hogy 
néhány esztendő alatt olyan 
mélyreható változások követ
keztek be a falvak életében, 
amelyek alapvetően megvál
toztatták a fiatalok helyzetét, 
szemléletét is

A nagy arányú gépesítés 
nyomán többszörösére emel
kedett a termelés hatásfoka. 
Eljutottunk odáig, hogy nem 
húzható egyenlőségjel a falu

és a mezőgazdaság közé. A 
falu szemünk előtt kialakuló 
új társadalmi struktúrájának 
változásával együtt jár, hogy 
ott is növekszik a bérből és 
fizetésből élő munkás, alkal
mazott kategóriákba tartozók 
aráinya. A nagy arányú fellen
dülés ellenére is még él az a 
felfogás, hogy csupán a gyen
ge tanulók maradnak a me
zőgazdaságban. Erre jó ellen
példa az, hogy iskolázott fia
talok térnek vissza a falvakba, 
s bekapcsolódnak a terme
lésbe.

A KISZ-re hárul az a fel
adat, hogy a falun élő egy
millió kétszázezer KISZ-korú 
fiatal munkáját, szabad ide
jének a hasznos eltöltését se
gítse. A KISZ VIII. kongresz- 
szusán határozatot fogad talc 
el, amely kimondja, hogy nö
velni kell a KlSZ-alapszerve- 
zetek szervezettségét és a 
KISZ-tagok számát. A határo
zat érvényesülését mutatja, 
hogy az elmúlt két esztendő
ben tízezerrel nőtt a tsz-ekben 
dolgozó KISZ-fiatalok száma. 
Hazánk valamennyi községé
ben megalakították a KISZ- 
alapszervezeteket. Ez azonban 
nem mindig vonta maga után 
az intenzív munkát. Az akti

vitás helyenkénti hiánya mel
lett az anyagi és személyi 
feltételek sem álltak minde
nütt rendelkezésre.

Az AFÉSZ-ekben és az ál
lami gazdaságokban évek óta 
stagnál a fiatalok száma. In
dokolatlan az az elképzelés, 
hogy várni kell, és a számuk 
emelkedni fog. így azokkal a 
fiatalokkal szinte alig foglal
koztak, akik ezekben az egy
ségekben dolgoztak. A KISZ 
kb a helyzet megváltoztatásá
ra határozatot hozott, amely 
kimondja: „ ...ahol még nem 
hozható létre önálló termelő
szövetkezeti KISZ-szervezet, 
ott a falusi lakóterületi KISZ- 
szervezeten belül kell meg
szervezni a termelőszövetke
zeti fiatalok KlSZ-csoportja- 
i t . . . ” Továbbá azt is célul 
tűzték ki, hogy a következő 
kongresszusig valamennyi 
ÁFÉSZ székhelyéin működjék 
önálló KISZ-szervezet.

Harcolni kell ugyanakkor a 
helyenként még fellelhető kö
zönyösség ellen, s növelni 
kell a falun élő fiatalok mű
veltségét, iskolázottságát. El
gondolkodtató az élelmiszer- 
gazdaság számadata: 200  ezer 
fiatal közül húszezren nem

fejezték be általános iskolai 
tanulmányaikat. Igaz, hogy
nő a diplomások száma, de
nem feledkezhetünk meg azok
ról, akik lemaradnak . . .

Az üzemekben, nagyvállala
toknál jól bevált termelési 
mozgalmak falun még nem 
elég népszerűek. A részvétel 
feltételei túl általánosak, nem 
ösztönzik a fiatalokat állás- 
foglalásra. A demokrácia gya
korlása, a közéleti szerep 
megértetése az ifjúsági szer
vezet feladata. De természete
sen nem egyedül a KISZ fele
lős a falun élő fiatalok fej
lődéséért, gondjai orvoslásá
ért. A társadalmi munkameg
osztásnak falun is érvényesül
nie kell. A gyárak, nagyüze
mek vezetőinek felelőssége 
sem elhanyagolható. Az ipar
ban dolgozó fiatalok fele 
ugyanis falun él, így nem ha
tárolhatják el magukat az 
üzemek gazdasági vezetői, 
KISZ-szervezetei a falusi 
ügyektől.

A KISZ IX. kongresszusá
ig még két esztendő van hát
ra, s a tájékoztatók arra hív
ják fel^a figyelmet, hogy van 
még bőven tennivaló. S hasz
nos lesz alaposan körülnézni 
megyénkben is a falusi KISZ- 
szervezetekben. A most zajló 
vezetőségválasztások is jó le
hetőséget adnak a helyzet ér
tékelésére, a továbblépés le
hetőségeinek kutatására, a 
falusi KISZ-szervezetek meg* 
erősítésére.


