
SZAKÁGAZATI IFJÚSÁGI PARLAMENT 

Az Ifjúsági Törvényben meghatározott feladatok végrehajtására az elmúlt 
évben tartott munkahelyi, majd vállalati, intézményi ifjúsági parlamentek 
után azok eredményét most a szakágazati summázta. A beszámolók szerint az 
előbbiek élénkek, elevenek voltak, az utóbbira nagyrészt már írásban lehig
gadt anyag került. 

A szakágazati parlamenten az ifjúsági felszólalásokban a szakmai és egyéni 
boldogulást célzó kérdések egyensúlyban voltak. Előbbiekből kiemelkedett 
Virág István felsőtiszai küldött figyelmeztetése a cigány fiatalokkal való fog
lalkozás jelentőségére, Gálji Gábor mohácsi küldött felvetése regionális tarta
lékanyag raktárak létesítésére, a kecskeméti küldött — Hajdú András — óvá
sa a felügyelői létszám csökkentése1 ellen és többek sürgetése az, újítási ügy
intézés egyszerűsítésére, gyorsítására, a bürokratikus akadályok megszünte
tésére. Az egyéni követelések meglehetősen egybehangzóak voltak. Az értel
miségiek legalább egyenlő elbírálást kértek juttatásokban a fizikai dolgozók
kal, a vidékiek a budapestiekkel, a műszaki vezetők az erdészetvezetőkkel. 
Mozgalmasabb káderpolitikát sürgettek, mert a fiatalok nem győzik egyhely
ben kivárni az idősek nyugdíjba vonulását. Alsó szinten kévéseitek az ifjúság
gal való foglalkozást, szóvátették az „Alkotó ifjúság" mozgalom pangását, ben
ne a képzőművészeti irány túltengését. 

Maga az előre kiadott Intézkedési Terv-javaslat erősen általánosságban mo
zogva kevés észrevételt váltott ki. A KISZ Mezőgazdasági Fiatalok Tanácsa a 
feladatok részletes! kibontását, határidőkkel felelős személyekre bontását kérte. 

A szakágazati parlamentnek legfőbb jelentősége talán abban mutatkozott 
meg, hogy a felső vezetőknek alkalmuk adódott a küldötteken keresztül rész
letesen tájékoztatni az ifjúságot a szakmát, a réteget érintő helyzetről, elgon
dolásokról, készülő intézkedésékről. 

Az ágazat helyzetéről, a VI. ötéves terv hátralevő idején esedékes: felada
tokról dr. Királyi Ernő hivatalvezető számolt be, kiemelve az ifjúságra háruló-
kat, ismertette a 2000. évig terjedő fagazdasági stratégiát. Lénárt István a 
KISZ KB Mezőgazdasági Bizottság nevében az erdőgazdasági munka nagyobb 
propagandáját sürgette, a KISZ-munka szakágazati és vállalati felülvizsgá
latát kérte és a megnövekedett szabad idővel kapcsolatos erdészeti feladatok 
ellátására hívta fel a figyelmet. Micsuh László a MEDOSZ és az Építők Szak
szervezete részéről bejelentette, hogy munkapadon van a vállalatoknak ösz
tönzésre nagyobb szabad kezet adó rendelkezés, a KISZ-nek is feladata oda
hatni, hogy ez a gyakorlatban majd megfelelően érvényesüljön. Dr. Soós Gá
bor államtitkár megerősítette a szakszervezeti bejelentést. Felhívta az ifjúsá
got, hogy legyen kezdeményezője a fejlesztésnek. Figyelmeztetett arra, hogy 
sok elhangzott felvetés helyileg is megoldható, gondoljanak hát arra, hogy 
legnagyobb öröm abban van, amiért magunk dolgoztunk meg! 

Zárszóként dr. Királyi Ernő több felvetett kérdésre adott azonnali választ, 
tett helyre néhány tájékozatlanságot és valamennyi felvetésre írásos választ 
ígért. 

Jérőme René 


