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A TAGGYŰLÉS HATÁROZATA 
AZ ÉJ VEZETŐSÉG ME INK ATER VÉNEK ALAPJA

Miután a párttagság a ve.
zetöségújjá választó taggyűlése
ken meghallgatja a vezetőség 
beszámolóját a végzett munká
ról és a hozzászólásokat, a vita 
alapján határozatban rögzíti 
véleményét. A taggyűlésen ho
zott határozatok megszabják a 
vezetőség feladatait, teendőit. 
Éppen ezért nagy gondot kell 
fordítani a határozati javasla
tok kidolgozására, hiszen ez az 
alapja az elkövetkezendő mun
kának.

Legtöbb helyen valóban 
gonddal állítják össze a hatá- 
roztati javaslatokat. Sok tata
bányai alapszervezetben azon
ban nagyon üres, általános, 
sokszor nyúlfarknyi rövidségű, 
értelmetlenül megfogalmazott 
javaslatokat terjesztettek a tag
ság elé. Már pedig az ilyen ha
tározati javaslatot, illetve elfo
gadott határozatot nem lehet 
„aprópénzre váltani”, annak 
alapján nem lehet jó munkater
vet kidolgozni.
Az általánosságokat tartal

mazó határozati javaslat rend
szerint megkerüli a nehézsége
ket is. Példa erre a tatabányai 
Víz- és Csatornamű Vállalat 
taggyűlésén beterjesztett hatá
rozati javaslat, amely a többi 
között leszögezi, hogy: „A kon
gresszusi felajánlást minden 
dolgozd tőle telhetőleg teljesí
teni fogja.” Ez a határozati ja
vaslat, amit sajnos el is foga
dott a tagság, nígyon liberáli
san intézi el a kongresszusi fel
ajánlások teljesítéséért vívott 
harcot. Menlevelet ad ahhoz, 
hogy az emberek így vélekedje
nek: „Én minden tőlem telhetőt

megtettem nem rajtam múlott, 
hogu nem tudtam teljesíteni a 
felajánlásomat." S nyilvánva
lóan ilyen vélemény már van is 
a vállalatnál, mert a taggyűlé
sen is sok szó esett a dolgozók 
munkáját akadályozó természeti 
jelenségről, a fagyról. Sokkal 
helyesebb lett volna, ha a hatá
rozati javaslat arra buzdítja a 
kommunistákat, hogy ezt a 
nagy nehézséget is legyőzve 
minden erejükkel igyekezzenek 
teljesíteni felajánlásukat.

Az általános, semmitmondó 
határozati javaslat példaképe
ként említhető az. amit a tata
bányai Táncsics Mihály általá
nosiskola taggyűlésén fogadtak 
el. Ez a határozat a következő
ket állapítja meg: „Határozzák 
meg a taggyűlés és a pártnap 
napját és idejét; tagjelölteket 
szerveznek; (?!) szorosabbra fű
zik a kapcsolatot az V-ös kör
zeti alapszervezettel és a DISZ- 
szel." Ennyi az egész. Ebből a 
határozatból nem lesz nehéz ki
találnia az új vezetőségnek, 
hogy most hol és hogyan is kell 
kezdeni a munkát, mik azok a 
feladatok, amelyeket sürgősen, 
halasztást nem tűrően végre 
kell hajtani. Az bizonyos, hogy 
a Táncsics iskolában dolgozó 
kommunista pedagógusoknak 
nem az, nem lehet az a legfon
tosabb problémájuk, hogy egy
szer például pénteken, máskor 
meg esetleg kedden tartják a 
taggyűlést.

A feladatok pontos megjelö
lése nélkül készült el a Tatabá
nya és Vidéke Vendéglátóipari 
Vállalat taggyűlésének határo
zati javaslata is. Ilyen pontok

szerepelnek benne: „-Az új 
pártvezetőség megfelelő segít
séget nyújt a tömegszervezetek
nek”, vagy „—A politikai okta
tásnál lévő hiányosságokat 
megfelelő segítségnyújtás mel
lett rendezzük." De hogyan?, 
milyen módon? Erre nem ad vá
laszt a határozat.

Az eddig felsorolt határozati 
javaslatokat változtatás nélkül 
el is fogadták az illető taggyű
léseken a párttagok. Ez arra 
enged következtetni, hogy a ve
zetőség nem törekedett arra, 
hogy a határozati javaslatokat 
alaposan megvitassák, értékel
jék, s ha szükséges, változtas
sanak rajta.
T e rm é sz e te se n  nem általá_ 

nos jelenség az, hogy a határo
zati javaslatok gondatlanul, fe
lületesen készülnek. A Tatabá
nya és Környéke Bányászellátó 
Kiskereskedelmi Vállalat párt
vezetősége például alaposan, 
körültekintően szerkesztette 
meg a határozati javaslatot. 
Ezért találkozott a tagság osz
tatlan helyeslésével a javaslat, 
különösen pedig ez a pontja: 
„Ne felejtse el az új vezetőség, 
hogy az egész tagság bizalmá
ból tölti be tisztségét. A veze
tésben legmesszebbmenöen ér
vényesítse a kollektivitást. Ne 
önkényesen hanem fontosabb 
kérdésekben az egész tagság 
bevonásával a taggyűléseken 
hozzanak határozatot, vagy 
döntést...”

A Tatabányai Il-es Erőmű 
taggyűlésén beterjesztett hatá-' 
rozati javaslat is helyesen 
szabta meg a feladatokat. Min
denekelőtt leszögezte, hogy mi

lyen eredményeket ért el az 
ah.pszervezet a Központi Veze
tőség júniusi határozata óla. s 
milyen hibák akadnak még. 
Ebből kiindulva a’'javaslat első 
pontja mindjárt kimondta, 
hogy: „A pártvezetőség folytas
son kíméletlen harcot azok el
len. akik a dolgozók jogos pro
blémáit bürokratikuson, lélekte- 
lenül intézik, vagy el sem in
tézik.”
A Tl-es Erőműben bajoi<

vannak a pártoktatás körül. 
Ennek kijavítását igy határozta 
meg a javaslat: ,.Értékelje a ve
zetőség a pártoktatás eddigi 
eredményeit és hiányosságait, 
dolgozzon ki ütemtervet a párt- 
oktatás megjavltása érdeké
ben.” Az ilyen határozati javas
lat valóban a legfontosabb fel
adatokat jelöli meg és lehetővé 
teszi azt. hogy a tagság köny- 
nyen ellenőrizze a vezetőség 
munkáját.

Helyes határozati javaslatok
kal léptek a tagság elé a IX-es 
akna és a DISZ megyebizottság 
taggyűlésén is.
Mindebből az a tanulság,

hogy ahol gonddal, a vezetőség 
és a tagság bevonásával készül 
a beszámoló és a határozati ja
vaslat is, ott a határozattá 
vált javaslat a további munka 
alapját, képezi. Ahol azonban a 
határozati javaslatot csak ösz- 
szecsapták és nem hívták fel a 
tagság figyelmét ennek alapos 
megtárgyalására, ott. a javaslat 
elhangzott szó marad csupán és 
semmi segítséget nem nyújt az 
újonnan választott vezetőség
nek.

S a jtó v itá k a t sze rve zn ek  
a ta ta b á n y a i X V -ö s  aknán

A Tatabányai XV-ös akna dolgozói kemény harcot vívnak a terv 
^  teljesítéséért. Több szenet kér az ország tőlük, s ezt meg

értve, havi tervük e hó 24-ig esedékes részét 106,8 százalékra tel
jesítették.

Nem volt könnyű dolog ezt az eredményt elérni. A pártszer
vezet vezetősége és az üzemvezetőség jól irányította a munkát. 
Jól dolgoznak az üzem kommunistái és a pártonkívüli dolgozók 
is. Komoly felvilágosító munka folyik az üzemben. Segítséget kap- 
pak a pártsajtótól is. Becsülik is ezt a segítséget. A pártszer
vezet vezetősége rendszeresen foglalkozik a sajtóterjesztéssel. 
Minden hónapban egyszer pártvezetőségi ülésen megtárgyalják a 
terjesztést és megszabják a következő feladatokat. A sajtóterjesz
tés jó irányítását elősegíti még a háromtagú sajtóbizottság is, 
amelynek feladata a dolgozók újságokkal való ellátása és a sajtó 
olvasásának fokozottabb kiszélesítése. Ez a kis csoport nemrégen 
működik, de máris komoly eredményeket ért el. Pár hónap alatt 
58 új ujságelöfizetöt szerveztek.

kjem volt könnyű feladat ez. mert nagy volt a munkaerő- 
' '  vándorlás. Az eredmények elérésében segítenek a sza

konként beállított sajtóaktívák is, akik állandóan foglalkoznak a 
dolgozókkal. Felhívják figyelmüket a Szabad Nép, vagy a Dol
gozók Lapja egy-egy fontosabb cikkére. Ezért tudták megszer
vezni a sajtóvitákat is. Ezeken a vitákon a bányászok munkájá
ról szóló cikkek mellett most különösképpen a vezetőség újjá- 
választásáról szóló írásokat beszélik meg. De érdeklik a bányá
szokat másirányú cikkek is. Legutóbb például a megyei lapban 
megjelent „Halló, itt népbutítás” című írás aratott sikert.

A íeloivasóteremben gyülekező bányászok szinte várják, 
^  hogy mikor tartanak sajtófelolvasást. A sajtóbizottság 

gondoskodott arról is, hogy olyan elvtársak vezessék a vitákat, 
akik egy-egy felmerülő kérdésre azonnal választ tudnak adni. 
Rózsa eivtárs, az üzem párttitkára, maga is résztvesz néha ilyen 
megbeszélésen és egyes kérdésekre ő maga válaszol meg.

A sajtóbizottság irányítja a faliújság szerkesztését is. A bi
zottság tagjai állandóan a dolgozók között járnak, felhívják figyel
müket a faliújság egyes cikkeire és újakat íratnak velük. Ezért 
éíő a faliújság a XV-ös aknán.

A z eredmények mellett azonban vannak hiányosságok is. 
A pártszervezetben csak a titkár elvtárs foglalkozott a 

sajtószervezés ügyével, ezért fordulhatott elő, hogy a vezetőség 
úijáválasztásánsk időszakában elhanyagolták a sajtóterejsztést. 
Kevés újság jár a legényszállókra is. Az új pártvezetőség gon
doskodjon arról, hogy minden egyes tagja fokozottabb segítséget 
nyújtson az újságok előfizetőtáborának kiszélesítéséhez. A három 
legényszállón pedig elengedhetetlen a sajtó rendszeres olvasásáról 
való gondoskodás, mert ez feltétlenül hozzájárul a munkafegye
lem megszilárdításához.

Lajosházi András

Nem irányítja megfelelően a tömegszervezelekct 
az almásfiizitői MASZOUJ pártbizottsága

4  mi üzemünkben — az Al- 
mmfüzitői Masz olajban — az 
utóbbi időben lényegesen ja
vult a tömegszervezetek mun
kája. Megemlítek egypár ered
ményt. de leginkább a még 
meglévő hibákkal foglalkozom.

Üzemünkben valamennyi

ifjúmunkás
bekapcsolódott a kongresszusi 
munkaversenybe. Felajánlásai
kat igyekeznek becsülettel tel
jesíteni. Ugyanakkor azonban 
elhanyagolják az oktatást, nem 
járnak szemináriumra. A 
DISZ-szervezet vezetősége sem 
igyekszik túlságosan javítani 
ezen a helyzeten.

Eredmény az is, hogy

dolgozó nőink
65 százaléka már belépett az 
MNDSZ-be. Megállják a helyü
ket a munka frontján is. A 
nemzetközi nőnap megünnep
lésére szép műsorral készülnek 
üzemünk asszonyai, lányai. 
Tervezi az MNDSZ, hogy a ki
váló munkát végző nődolgozó
kat a nyár folyamán elviszik 
Sztálinvárosba, kirándulni ju
talomképpen. Tanfolyam is in
dult az asszonyok számára, 
ahol szabni tanulnak. Ugyanak
kor azonban sok kívánni való 
van még a nők oktatásba való 
bevonása terén.

A Magyar-Szovjei 
Társaság

üzemi szervezetének munkájá
ban sokkal több a hiba, mint 
az eredmény. Megalakult pél
dául a 16-tagü barátsági hónap 
bizottság. Munka azonban nem

akadt, mert az MSZT megyei 
szervezete elfelejtette elkülde
ni nekünk a szükséges propa
gandaanyagot, plakátokat, be
szédvázlatokat. A bizottság pe
dig nem annyira leleményes, 
hogy önállóan kezdett volna 
dolgozni. Igaz, ugyan, hogy 
könyvrtapót, könyvkiállítást és 
egy zenekari estet terveznek a 
barátsági hónap ideje alatt. Ez 
azonban még csak terv. Legna
gyobb hibának azt tartom 
hogy MSZT-szervezetünk elha
nyagolja egyik legfontosabb 
feladatát, az ismeretterjesztő 
előadásokat. A Szovjetunióbeli 
fejlett ásványolajipar ismerete 
nagyon könnyítené műszaki 
vezetőink és valamennyi dolgo
zónk munkáját. A mi ipar
águnkból több elvtárs járt a 
Szovjetunióban. Az ő előadá
saikat is nagyon szívesen hall
gatnák a dolgozók.

Mindhárom
tömegszervezetünk

küszködik a feladatokkal. Az 
elért eredmények jelentősek 
ugyan, értéküket azonban 
rontja a sok meglévő hiba. S 
mindezért nem egyedül a tö
megszervezetek vezetői a fele
lősek. A pártbizottság segít
sége elmaradt. Nem adtak fel
adatokat a tömegszervezetek
nek, s természetesen így nem 
is kérték számon a végzett 
munkát. Helyes lesz, ha párt- 
bizottságunk alaposan felül
vizsgálja a tömegszervezetek 
munkáját, megfelelően segíti 
őket, s akkor minden lehető
ség megvan arra, hogy a még 
meglévő hibákat is hamar ki
javíthassák.

Németh Gyula

Vezetőségújjáválasztó taggyűlések 
tapasztalatai

A száki termelőszövetkezetben lezajlott a vezetőség újjává
lasztana, mely arra figyelmezteti a járási pártbizottságot, hogy 
sokkal több segítséget keli adniuk a többi termelőszövetkezete« 
taggyűléseinek előkészítéséhez. A Központi Vezetőség határo
zata érteimében azokban a pártszervezetekben, ahol 30-nál keve-. 
sebb a párttag, az új vezetőkre a párttagság tesz javaslatot. így 
történt ez a száki termelőszövetkezetben is. A párttagság azonban 
nem volt elég éber, nem gondolt arra, hogy az új vezetőség meg
választása pártunk életének egyik legfontosabb szakasza. A jelö
lésnél Horváth István vezetőségi tagnak javasolta Reizler Kál
mánt, aki 17.000 forinttal károsította meg a földművesszövetke- 
zetet és Letenyei Pált, aki Horváth Istvánnal együttműködött 
ebben és mindketten a termelőszövetkezet ellen agitáltak. Erről 
tudott a párttagság, mégis a járási pártbizottság kiküldötte több
szöri felszólalás után tudta csak megakadályozni, hogy a nem 
oda való elemek kerüljenek a pártszervezet élére.

★
A szönyi kórház pártszervezetének vezetősége nem készült a 

taggyűlésre. A beszámolót a járási pártbizottság kiküldötte, Szabó 
József elvtárs készítette el a taggyűlés napján. A beszámoló így 
nem tükrözte kellőképpen a kórház pártszervezetének eddig elvég
zett munkáját, nem beszélve arról, hogy megsértették vele a párt
demokráciát. A beszámolót követő vita során felszínre jöttek 
ugyan a hiányosságok, de az elhangzott bírálatok — egy-kettő 
kivételével — komolytalanok voltak. Még a taggyűlésen sem ma
radt el a „doktor úr” megszólítás. Annak ellenére, hogy a kórház 
igazgató főorvosa, valamint több osztályfőorvos párttag, mégis 
az „úr” megszólítás szakadékot teremtett a fizikai és az értelmi
ségi dolgozók között.

Nem volt jó a nagyigmándi gépállomás pártvezetöségének 
beszámolója. Halász elvtárs, a beszámoló során gyakran han
goztatta: „Hiba volt, ezért én vagyok a felelős”. A hibákért ter
mészetesen elsősorban a párttitkár elvtárs a felelős. Felelősek 
azonban a vezetőség többi tagjai is, és mindazok, akik hanyag
ságukkal gátolták a Központi Vezetőség határozatainak végre
hajtását. Az lett volna a helyesebb és célravezetőbb, ha Halász 
elvtárs a beszámolóban személy szerint bírálja azokat, akik nem 
végezték el a rájuk bízott feladatokat.

★
Kocs község vezetőségújjáválasztó taggyűlésén a jelölőbizott

ság jól végezte feladatát. Figyelembe vette, hogy a pártszerve
zet tagságának döntő többsége egyénileg dolgozó paraszt, a jelö
lőbizottság a hét vezetőségi tag közül hat egyénileg dolgozó pa
rasztot javasolt. Bekerült az új vezetőségbe két DISZ-fiatal, 
Ravasz László és Esztergomi József elvtárs is. A tagság még 
javasolt hat főt a jelölőlistára való felvételre, de a párttagok 
többsége a titkos szavazáskor a jelölőbizottság javaslatát hagy
ta jóvá.

★
A tatai járási pártbizottság megbízta Schmelik Ernő elvtár

sat, hogy Dad községben a taggyűlés meszervezéséhez nyújtson 
segítséget. Schmelik elvtárs „segítsége” abban merült ki, hogy 
a tanácsház egyik termébe egyenként magához hivatta a pártta
gokat, hogy elbeszélgessen velük. Hibát követett el, mert az ilyen 
úgynevezett „szervezés” a népnevelők és pártbizalmiak munká
jának lebecsülését jelenti. A rossz szervezés éreztette hatását a 
taggyűlésen is, mivel a párttagság kétharmada nem jelent meg 
a taggyűlésen, a taggyűlést el kellett halasztani.

★
A tatai Kiskereskedelmi Vállalat pártszervezetében is meg

tartották a taggyűlést. A jegyzőkönyvet beküldték a városi párt- 
bizottságra. A jegyzőkönyvből az tűnik ki, hogy minden rendben 
volt a taggyűlésen. Csak a taggyűlés után derült ki, hogy az 
igazgató magatartása arra késztette a tagságot, hogy megsértsék 
a pártdemokráciát.

A taggyűlést követő napon levél érkezett a városi párt
bizottságra, melyet több párttag irt alá. Megírták, hogy az új 
vezetőségi tagokra Gódermajer igazgató elvtárs tett javaslatot. 
Közben többször hangsúlyozta: „Ragaszkodom az általam fava- 
solt elvtársak megválasztásához”. A javasoltak között volt Hegyi 
elvtárs is, aki nem tartozott az alapszervezethez. A párttagok az 
igazgatói „erély” következtében nem használták a szavazásra 
kiielölt helyiséget sem. Ezzei megsértették a szavazás titkos
ságát

A városi pártbizottság az ügyet kivizsgálta és a tatai Kis
kereskedelmi Vállalatnál újabb szavazást rendelt el.

A KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSPÁRTOK 
HÍRE1

Pártokfatás Eszak-Kína falvaiban

Megjelent a „Pártépítés“ legújabb száma
melynek tartalmából az alábbi 
fontos cikkek emelkednek ki:

A Központi Vezetőség hatá
rozata a párt népnevelőmun- 
kájának megjavítására.

Iglódi Ferenc: A vezetőség
választás eddigi tapasztalatai 
a ceglédi járásban.

Nádas József: A falusi párt- 
szervezetek erősítése Szolnok 
megyében.

Cservenka Ferencné: A szo

cialista munkaverseny új fel
adatain ..

Mozgalom a gépállomások
támogatására.

Juhász László: A mező- 
gazdaság fejlesztéséről szóló 
határozat végrehajtása a kún- 
szentmiklósi járásban.

A fenti cikkek mellett még 
számos más fontos cikket kö
zöl a „Pártépítés“ című folyó
irat.

AI MSP KÜLDÖÍTEI A B01GÁR K Ö M M S JA  PÁRT VI. KONGRESSZUSAI
A Bolgár Kommunista Párt 

VI. kongresszusára hétfőn dél
után Szófiába érkezett Apró 
Antal, a Magyar Dolgozók 
Pártja Politikai Bizottságának 
tagja, a minisztertanács el

nökhelyettese és Nógrádi Sán
dor altábornagy, a Magyar 
Dolgozók Pártja Központi Ve
zetőségének tagja, a honvé
delmi miniszter első helyet
tesei

Segédanyag .jelent meg 
az SZKPI. és II. évfolyamán tanulók szamára
A Központi Vezetőség ágit.-prop. osztálya az SZKP I. és II 

évfolyamán tanulók számára „Segédanyag az SZKP történetének 
tanulmányozásához” címmel könyvet jelentetett meg, melyet el
juttatott megyénk valamennyi alapszervezeiébe.

A könyv felhasználása megkönnyíti az egy és szemináriumi 
kérdések könnyebb megértését. Segítséget nyújt az elmélet és a 
gyakorlat helyes összekapcsolásához. A könyv az egyes fejezetek 
hez térképeket és grafikonokat mellékel, melyek jelentősen meg 
könnyítik nemcsak a hallgatók, hanem a propagandisták mun
káját is. Például az intervenció bonyolult hadihelyzetét puszta 
leírás alapján nem érthetjük meg és nem tekinthetjük át olyan 
tisztán és világosan, mintha a leírás mellett a mellékelt térké
peket is használjuk.

A könyv első részében közölt módszertan útmutatást ad. hogy 
hogyan sajátíthatjuk el legjobban elsősorban magának a tanulás
nak. a mesterségét. Tanulásban előforduló idegen szavak meg
értéséhez is segítséget nyújt ez a könyv. A továbbiak során a 
könyv közli azoknak a vezetőknek fényképét és életrajzát, akik
nek neveivel, hősies munkájukkal és tevékenységükkel tanulásunk 
során gyakran találkozunk.

Kína Kommunista Pártja ’ 
központi bizottságának észak
kínai irodája átfogó határoza- I 
tot hozott a falusi pártoktatási 
munka további erősítéséről. A 
határozat rámutat, hogy a párt- 
szervezetek tagjainak és a fa
lusi lakosságnak közérthetően 
meg kell magyarázni, hogy 
milyen irányvonalat követ '& 
párt az átmeneti időszakban. 
Különös figyelmet kell fordí
tani az ország szocialista iparo- 
sftási tervének és a mezőgazda
ság szocialista átalakításának 
propagandájára, valamint a 
kölcsönös munkasegély-csopor-

tok és szövetkezetek tekinteté
ben folytatott pártpolitika pro
pagandájára.

A határozat rám utat arra, 
hogy az alapszervezeteknek 
képzett propagandista-káderek
kel való ellátása elengedhetet
lenül szükséges a pai-asztok kö
zött végzett pártoktatási mun
ka további megjavításához.

A határozat felszólította a 
pártbizottságokat, hogv tanul
mányozzák az egyszerű pártta
gok véleményét, és elmezzék 
az alapszervezetek pártoktatási 
munkáját.

Tanulnak a Mongol Népi Forradalmi Párt ragjai
A Mongol Népi Forradalmi 

Párt délgóbi ajmaki (nagy ad
minisztratív területi egység) 
bizottsága állandóan gondosko
dik a párttagok és a tagjelöltek 
eszmei-elméleti színvonalának 
emeléséről.

Az ajmak székhelyén 5 ta
nulókör működik. Valamennyi 
párttag és tagjelölt résztvesz a 
tanulásban. Egy ideje jelenté

kenyen megjavultak a tanulm á
nyi eredmények.

Az ajmaki pártbizottság el
lenőrzi az alapszervezetek párt- 
oktatási munkáját. A bizottság 
elméleti tanácsadója konzultá
ciókkal, megbeszélésekkel és 
előadásokkal segíti a pártokta
tásban részvevő tanulókat. Fi
gyelemmel kísérik a propa
gandisták és a konzultációveze
tők képzését is.

Lenin műveinek kiadása Olaszországban
Az olasz ..Rinascitá“ kiadó- 

vállalat a Szovjetunióban meg
jelent IV. kiadás alapján meg
kezdi Lenin műveinek 35 köte
tes kiadását. A kommunista 
párt vezetőségének nemrég el
hangzott nyilatkozata rám utat; 
Lenin tanításához, példájához

és művéhez való hűség elsősor
ban azt jelenti, hogy „tanulmá
nyozzuk Lenin műveit, elsajá
títjuk tanítását, megismertet
jük tanításával a  népet, a kul
túra művelőit és mindazokat; 
akik őszintén keresik a politikai 
és az eszmei irányít?.


