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K etten álldogáltak a  má- 
rialhalmi termelőszövetkezet 
irodája előtt. M ikor m eglát
ták  bennünket, közelebb jön
nek. Kara élvtánsat, a  járási 
pártbizottság mezőgazdasági 
osztályvezetőjét m ár régi is
m erősként üdvözlik. — Mi 
újság? — kérdezzük, de nincs 
is  szükség e  hagyományos kér
désié, m áris érkezik a válasz. 
A magas, barna fiatalem ber
— a tsz egyik brigádvezetője
— viszi a szót, tá rsa  pedig bó
logat hozzá.

— Van itt egy-ikét ember, 
aki nem  akar dolgozni, többre 
becsüli a pvncézést a mimiká
nál — mondja, s  hosszan so
rolja, hogy az ilyen em berek 
nem  viszik előbbre a szövetke
zet m unkáját. — Látják, ez el
len tehetnének valamit.

— $s maga? — kérdezzük.
— Maga fellépett m ár ez el
len? Szóvátette már a közgyű
lésen. vagy a tsz valamely 
más összejövetelén?

Ismerősünk hirtelen  lecsen
desedik. — Nem, még nem. 
Nem  olyan egyszerű ez. De 
m ajd megmondom . . .  m a jd . . ,  
nem  m o s t. . .  majd, am ikor 
m egérik

Van még gond elég
További tapasztalataink 

m egerősítik az első benyom á
sokat. Valóban, vannak még 
bajok a m áriahalm i tsz-ben, 
m indenekelőtt a  m unkafegyel
m et illetően. Akad itt  né
hány ember, akinek nem  n a
gyon fü lük  a foga a m unká
hoz. Van olyan tag (most még 
nem írjuk  ki a nevét, m ert re
méljük, hogy megváltozik), 
ak it m unka helyett inkább hol 
a pincében, hol az italbolt-

KI KELL ÁLLNI!
ban lehet látni. Egy másik 
másfél nap a la tt szántott fel 
150 négyszögöl földet, A közös 
vagyon megbecsülése körül 
sincs minden rendben.

Akad problém a még a szö
vetkezeti tagok gondolkodá
sában is. Volt, aki síkraszállt 
amellett, hogy m indenkinek 
annyi háztáji földje lehessen, 
am ennyit csak akar. Mások azt 
akarták, hogy szőlőt a 
megengedett határon felül is 
lehessen a háztájiban tartani. 
Többeket a jövő aggaszt. Ed
dig — az igazat megvallva — 
a m áriahalm i tsz a gazdálko
dás terén nem  mu+atott ép
penséggel ‘ó példát és több 
újonnan be’épett dolgozó pa
rasztot még gyötör a két
ség, hogy lesz-e jövedelem, 
megélhetés a szövetkezetben.

„Nekem legyen 
haragosom ?“

Nem öncélúan gyűjtöttük 
csokorba a  bajokat, nehézsé
geket, amelyekből — a jelek 
szerint — Máriahalommak az 
átlagosnál bővebben jutott. 
Hiszen ezek a nehézségek nem  
a szövetkezeti gazdálkodás 
jeüegében, nem is valam i
lyen balszerencsés külső kö
rülm ényben rejlenek, hanem  
a szövetkezet eaves tagjainak 
gondolkodásmódjában, s ezért 
lehet is mindezeken a bajo
kon segíteni.

A m áriahalm i tsz tagjainak 
többsége becsületes, m unka
szerető ember. De vajon fel
lépnek-e a lógás, fegyelme
zetlenség, kishitűség élűén?

Mint az előbb idézett beszél
getés is m utatja , nem.

Amikor például a fogatos 
brigád egyik tagja eltörte az 
eketaliga vonóját, egyetlen
egy em ber sem akadt a b ri
gádban, aki meg m erte volna 
mondani, hogy ki követte ezt 
el. Még az illető háta  mögött 
csak mondtak va’amit, de a 
szembesítéskor azt is visz- 
szavcnták. Inkább váüalták  
még a  kár közös megtérítését 
is. „Igaz, igaz. Sári elvtárs — 
mondotta az ' ezt szóvátevő 
tsz-elnöknek a brigádvezető, 
aki ugyancsak nem volt haj
landó megnevezni a kár oko
zóját — de hát pont én ve
gyek magamra haragot, ne
kem  legyen aztán harago
som?”

Kommunisták az élre!
És m it szólnak mindehhez a 

kommunisták, a  szövetkezet 
párttagjai? Nos, ők a maguk 
részéről lelkiismeretesen dol
goznak, s  nem is helyesük a 
fegyelmezetlenségeket, a  tú l
zott követeléseket. A p árt
taggyűléseken, maguk között 
ennek hangot is adnak. De 
ezzel aztán — vége. Csak m a
guk között ítélik el a helyte
len nézeteket, cselekedeteket, 
a harcot azonban nem  veszik 
fel ellenük.

— Csalié legyen nyugodt Sári 
elvtárs, mi mama m ellett ál
lunk  — m ondta nemrégiben 
egy „kényesebb'1 üggyel kap
csolatban K. Józsi bácsi, a 
szövetkezet egyik kommunis
tája a t-v-elnöknek. De ami
kor aztán a közgyűlése-, ez

Tatai kommunista szülők és pedagógusok találkozója
megbeszélni egym ás között — 
hasznos tanácsokat, módszere
ke t m ondottak el egymásnak. 
Ezért úgy határoztak, hogy a 
szülői munkaközösségen kívül 
negyedévenként megismétlik a 
találkozót. Hiszen k ire  is tá 
m aszkodhatnának m unkájuk
ban a pedagógusok, ha nem  
elsősorban a kommunista szü
lőkre.

A kezdeményezés hasznossá
gát és a rendszeres találkozó 
jelentőségét hangsúlyozta a ta
tai városi pártbizottságnak a 
találkozón m egjelent m unka-

K ét hónappal ezelőtt a la
k u lt meg a ta ta i gimnázium
ban a pedagógusok párt-alap- 
szervezete. A kom m unista ta 
nítók először is azt m érték fel, 
hogy az iskola diákjainak po
litikai nevelésében milyen 
problém ák mutatkoznak. Több 
hiányosságot találtaik, am ellett 
m egállapították azt, hogy az 
iskola KISZ-szervezetének 
m unkáján  is akad jav ítan i
való. Ezért elhatározták, hogy 
megbeszélésre hív ják  össze a 
kom m unista szülőket.

Mintegy 40 szülő és a párt- 
alapszervezet 
ja  részt vett 
KISZ-szel foglalkozva 
sorban kitűnt, 
r.ista szülők 
mekei közül mindössze 
százalék tagja az ifjúsági szer-  ̂
vezetnek. A szülők elismerték, £ 
hogy elsősorban ők a hibásak,  ̂
m ert legtöbbjük vagy meg sem í  ,
kérdezte gyermekétől, belé- í  Óriási fejlődésen m ent át a 
pett-e m ár a szervezett ifjak y Tatabányai Cement- és Mész- 
eorába, vagy szinte m agától í  “̂ üvek azóta, hogy az egykori 
értetődőnek vette, hogy KISZ- í  -tol a doígozo nép tu-
tag  legyen, és ennek nem né- í  la jdonába került. Az üzem 
zett utána. Nem ellenőrizték \  dolgozol évről evre több epito- 
gyerm ekeik társadalm i tévé- í  anyagot adtak, m ert tudtak, 
kenységét, s  ezáltal nem  egy í  5 ° fy a? eme ü  hazakba a 
növendéknél előfordult, hogy |  dolgozo em berek kerülnek, 
kispolgári nézetű tanulótársai  ̂ Érthető, hogy soha ennyi 
befolyása alá került. A fiata-  ̂meszet nem használtak az őr
lők egy része idegen kedik a  ̂szágban. Az állandóan fokozó- 
politifkai jellegű foglalkozások- í  dó követelményeknek csak 
tói. 
sem 
valam i 
ségben 

zonyos
tapasztalható a munkások  ̂le tt válogatni, hogy a dolomi- 
gyermekeinél is, éppen ezért ^ tos darabokat eltávolíthassák, 
időszerű, hogy a kom m unista £ A hányon egyre szaporodtak a 
pedagógusok és szülők össze-  ̂szemétre dobott kövek tonnái, 
fogjanak, és közösen, rendsze-  ̂a m unka meg nem haladt elég 
resebb ellenőrzés,., gondosabb g gyorsan. Nagy szükség lett 
nevelés alá vonják a fiat aló-  ̂volna itt  is a gépesítésre.
k a t '  ̂ Ilyen körülmények között

Az értekezleten feltűn t né-  ̂kerü lt a sor 1953-ban arra, 
hány szülő tájékozatlansága  ̂hogy az iparág igazgatója és az 
is. A KISZ-tagsággal kapcso-  ̂üzem főmérnöke, dr. Kulcsár 
la tban például azt vetették fel. ^ Gyula tanulm ányútra m ent a 
hogy gyermekeik azért nem  ̂Szovjetunióba.
^ n-ek a szervezetbe, m ert a |  A két magyar szakember 
K ilian-probat nem tudjak le J  Moszkva és Leningrád épít6.  
tenni. Ez azt bizonyítja hogy á anyagi • üzemeit tanulm á. 
sem ok. sem gyermekeik nem t a  A gyárakban szerzett 
ism erik a próba alapvető, $ első tapasztalatunk az vott 
am ellett egyszerű követeimé-  ̂h 02 Ü2emeket széles látó_ 
nyeit, m elyet minden diák, ha j  körü nagytudású szakem berek  
lelkesen, kedvvel fog _ hozza, í  irányítják akik merészen vág.  
barm ikor nyugodtan elerhet. |  nak neki m indfn  újnafc. Ez a

A találkozó jó kezdeménye- \  tapasztalat végigkísérte az 
Vésnek bizonyult. Nemcsak a í  egész két és félhónapos tanul- 
Itommunista szülők és peda- $ m ányutunkat” — m ondja dr. 
lógusok sorait hozta közelebb |  Kulcsár.
így máshoz azáltal, hogy jo b -1 A kis küldöttség láthatta, 
la n  megismerték közös felada- ^ hogy milyen óriási u ta t te tt 
feikat — olyanokat, m elyeket  ̂meg m ár 1953-ig is a szovjet 
Esősorban a párttagoknak kell í  építőanyagipar. L áttak  az ak-

társa, Ország László elv társ is: 
— A  városi pártbizottság 

egyre többet kíván foglalkozni 
a diákok életével, a pedagógu
sok m unkájával és általában 
az ifjúság nevelésének problé
májával. Ha a legöntudatosabb 
pedagógusok és ézüldk össze
fognak —, ahogy ezt a mai 
beszélgetés is megerősítette — 
közösen, sokkal többet tudunk  
tenni a jövő nem zedék gon
dolkodásmódjának, élefelfogá- 
sának kialakításában, politikai 
és tudományos felkészültségé
nek elősegítésében.

az ügy szóbakerült, Józsi bá
csi — akárcsak a többi párt
tag — mélyén hallgatott,

Jól van ez így? Bizony, 
nincs jól. Annál kevésbé, 
m ert a meggyőző szónak azért 
csak van foganatja. — Néha 
hétszer, nyolcszor is el kell 
mondanom egy-egy embernek, 
hogy ne féljen, lesz jövede
lem, meg tudnak élni — m e
séli Sári elvtárs. — De ha 
m ondjuk egy órát beszélge
tek vele erről, megnyugszik, 
s aztán igen lelkiismeretesen 
dolgozik.

Mennyivel jobb lenne hát, 
ha nemcsak Sári elvtárs be
szélne erről, ha nemcsak ő 
küzdene határozottan a fegyel
mezetlenségek, a túlzott köve
telések ellen, hanem  minden 
kommunista, sőt, a tsz min
den becsületes, munkaszere
tő tagja is. Vajon olyan ne
héz ezt elérni? Aligha, hiszen 
„elvileg” megvan az egyet
értés. Csak éppen el kell 
határozni m agát m indenkinek 
arra, hogy az igazságért, a kö
zösség érdekeiért ezután ki 
is áll majd.

Próbálják csak meg ezt a 
máriaihalmiak. S m ajd meg
látják, nem is olyan nehéz.

Gyenes László

Megjelent a Pártélet legújabb száma
Megjelent a P ártélet májusi 

száma, amely számos érdekes 
és fontos cikket közöl. Lázár 
György, „Népgazdaságunk erő
forrásainak hatékonyabb fel-  
használásért” címmel ír t cik
ket a kongresszusi m unkaver
seny egyes problémáiról. Soczó 
József az új termelőszövetke
zetekben folyó politikai m un
ka feladatairól, kezdeti ered
ményeiről és teendőiről írt. 
„Több m unkás- és parasztfia
talt az egyetem ekre” címmel 
Szerényi Sándor, a Központ 
Bizottság tudományos és kul
turális osztályának helyettes 
vezetője foglalkozott azokkal 
a feladatokkal, am elyeket 
meg kell oldani annak érde
kében, hogy több legyen az 
egyetemeken a dolgozók gyer
mekeinek száma.

„A pártélet napi kérdései” 
rovatban a termelőszövetkeze
tek patronálásáról, ennek cél
járó l és megszervezéséről; a 
pártoktatási év idei tapasztala
tairól és az oktatási év utolsó 
időszakának teendőiről; vala
m int a párttagok átjelentkezé- 
si kötelezettségéről olvasha
tunk cikkeket. A propagandis

ták m unkájához Gyovai Gyűlő 
„A szocialista államiság kérdé
sei az SZK P X X I. kongresszu 
sa fényében” című írása nyúji 
segítséget. A cikk többek kö
zött foglalkozik a szovjet ál
lam m unkájának tökéletesedé
sével, az állam  elhalásának 
problém áival, az állam i szer
vek egyes funkcióinak a társa
dalmi szervek kezébe való 
adásával,

Üzemi pártszervezeteink 
szám ára igen hasznos lehet a 
beszámoló a Pártélet szerkesz
tősége és a SZOT által közösen 
rendezett ankétről, ahol a 
kongresszusi m unkaverseny 
szervezésének tapasztalatait és 
a kom m unisták ezzel kapcsola
tos m unkáját v ita tták  meg. 
Hasznos tapasztalatokat nyúj
tanak  a pápai já rá s  termelő- 
szövetkezeteinek politikai meg
szilárdításáról, a Dunai Vas
műben folyó kongresszusi ver
senyről, s  a nők egyenjogúsá
gának a Beloiannlsz-gyárban 
való érvényesüléséről szóló 
cikkek. Gerencséri Jenő, a 
KISZ IX. kerületi küldöttér
tekezlete kapcsán a fiatalok 
vezetéséről és neveléséről írt.

A z egyenjogúság pártcso portja
A dicsőséges Tanácsköztár

saság idején megyénk közsé
geiben egyedülálló fegyver
ténnyel tették  m agukat emlé
kezetessé a szomódi dolgozó 
emberek.

A dicső m últ és a  biztató 
jövő képviselői — így hozta a 
véletlen — m a is egy utcában 
laknak. Az egyik takaros 
Tompa utcai házban ta lá l
koztam Papp Józsefnévaj és 
leányával, Nedermann Lajos- 
néval. Nedermanné, m int a 
községben nem régen alakult 
term e löszeivétkezet nőbizottsá- 
gi elnöke, a sürgető m inden
napi feladatokról beszél. Édes
anyja, a 73 éves Papp néni 
am a 40 évvel ezelőtt lejátszó
dott fegyvertényre emlékezik.

„Igen — kezdi visszaemléke
zését Papp néni — én voltam  
1919-ben az a parasztasszony, 
aki Szomódon a vörös zászló 
alatt ü lt. Lgy em legetnek so
kan még most is, de én sem  
feledkezem  meg róla. Engem  
választottak meg akkor a köz
ségben m egalakult női párt
csoport elnökének.”

Ugyan m iért a lakíto tták  meg 
annakidején ebben a kis köz
ségben a női pártcsoportot? Az 
eseményeket pontosan vissza
idézni most m ár nehéz lenne. 
A lényeget viszont élethűen 
mondja el Papp néni.

i Papp Józsefné, az egykori női 
pártcsoport elnöke

„Ez a tapasztalat volt a gépesítés alapja

„Akkor W eber Jánosnénale 
hívtak  — kezdi korát megha
zudtoló magabiztos hangon az 
egykori elnök — 3 gyermekem
m el maradtam özvegyen. Fér
jem  m eghalt a fronton szerzett 
betegségében. A z özvegyi sor
ban azt folytattam , am it elő
zőleg rám kényszeritett a há
ború sanyarúsága. Férfiként 
álltam helyt, hogy elláthassam  
az árvákat.”

Néhány egyszerű mondatban 
meséld el, m it dolgoztak a jo
gaiktól meigfosztott asszonyok 
az almáafüzdtői olajgyárban, 
hogy kenyeret szerezzenek a  
családnak. M ikor a  nőik jog- 
fosztottsága a  Tanácsköztársa
ság kikiáltásával megszűnt, a 
szomódiak úgy gondolták, 
hogy azok a nők, akiket addig 
az u rak  csak a kötelességtelje
sítéssel ism ertettek meg, m iért 
ne vegyék ki részüket egyen- 
jogúan a közéletből.

így aztán m egalakították a 
szomódi női pártcsoportot, s 
ezzel megyénk falvai között 
egyedülálló lépést tettek. 
„Ugyanúgy tartottunk gyűlése

ié rt iák — csillan 
is Pappné szeme 

kongresszuson 
Józsefné, a párt- 

pénztárosa képviselt

kori Tatabányai Cement- és 
Mészművekkel egyező régi 
gyárat. Ennek term elése és 
munkakörülményei sem vol
tak mások. Ugyanúgy belepte 
az összes épületeket a por, és 
az em berek igénybevétele is 
elég nagy volt, hasonlóan az 
akkori hazai helyzethez.

Já rtak  viszont olyan korsze
rű gyárakban is, melyeknek 
termelése többszörösen meg
haladta az itthoniét. Ezekben 
a pornak nyomát sem lelték.

„Ha estélyi ruhában jártuk  
volna végig a m unkahelyeket, 
az sem látszott volna meg öl

tözékünkön” — teszi szemléle
tessé tapasztalatait a főmér
nök. Ezekben az üzemekben 
a m unka oroszlánrészét term é
szetesen a gépek végezték el. 
Az em ber feladata az irányítás 
volt. Akkor 25 ilyen üzem 
épült a Szovjetunióban.

Igaz, itt  nem kellett az ége
tésre kerülő kőből kézzel ki
válogatni a dolomitos darabo
kat, m int Tatabányán. Gép 
m arkolta fel az összes k iter
m elt követ és szállította a 
m unkam enet következő helyé
re. A Szovjetunióban ugyanis 
m egtalálták a módját, hogy az

összes kibányászott 
egyöntetű 
égessenek.

A szovjet tapasztalat hasznosítása után ezek a gépek 
szabadították meg az embert a nehéz munkától.

 ̂ A m ásik Tompa utcai házban 
 ̂Ivanics Józsefné, az egykori 

^ pénztáros csak e'ism étli mdnd- 
í  azt, am it az egykori pártcao- 

ibányászott kövekből í  port elnöke felidézett. Az ő 
ű, jó minőségű meszet  ̂sorsa sem volt más, m int a 
k. í  többi asszonyoké. Ö is a  Va-

Ezek a benyomások, tapasz- í  cuumba járt. Nem sokat válo- 
talatok indíto tták  dr. Kulcsár h a th a to t t :  vagont rakott, kő- 
G yulát arra, hogy keresse, ku-  ̂művesek keze alá dolgozott, 
tassa a Tatabányai Cement- és f  laboratóriumban, takaríto tt.
Mészművek m észkőbányájának í  „Gondoskodnom kellett a k i-  
gepesitesi lehetőségeit Mikor  ̂csinyekről __ mondja , ^ nics.  
hazatérték, megkezdték a ki- * né akkor ü volt
serieteket a kalcium karbona- |  m int műstj h a gyermeke.  
tos kőzet felhasznalásara A sí- í  ket napközibe bölcsődébe, ipa- 
ker nem !S m aradt el. Megta-  ̂ritanuló-otthonba adhattuk. A  
laltak  azt az egetesi hofokot, /. mesternek, ahol a gyerek ta- 
melynel az egykor szemeire |  nult< fize t fceIIet( A  k
dobott kőzet feldolgozásával z felszabadulása ^  külön költ- 
egyutt is jominosegu meszet j séget }e lpn te tv> A sz:módl nől 
készíthetnek. Igy szuletett meg í  párlc;SOport tagjai is ezt a vilá- 
a  m a m ar szabvány minőség- /. got akarták  megsemmisíteni.
kent szereplő es_ országszerte |  Ivaniicsné még ma is büszke,
nagy kozkedveltsegnek orvén- í  hogy ő miindí p o n to m  elszá_ 
do „szürke mész . | molt a belyegekkel és rendben

Hogy mi a jelentősége ennek az ̂  tarto tta a gazdasági ügyeket, 
egyetlen újításnak, azt az jel- Amit az augusztus utáni ese. 
lemzi legjobban, hogy a mész- /  menyekről mondanak, az má<r 
égetéshez kifejtett egy tonna í  vontatottabb, az m ár csende- 
kő erljeke 15 forint. A m é s z - /sebb. A visszasomfordáló urak  
termelésnél azelőtt e kőzet 5ket i3 felelősségre vonták, 
száz tonnáit kellett kidobni. 4 Kezdődött minden aztán elő- 
Amellett nem utolsósorban azt f, röl: a napszárn a nyomorúság, 
eredményezte a szürke mész  ̂a jogfosztottság. 
gyártása, hogy nem kell többé 4 Mire eddig ért a beszélgetés- 
kezzel válogatni a követ ha- Papp néní, kissé elfáradt 
nem gépesíthettek ezt a lassú í  s most m ár inkább azt hallgat
ás fáradtságos munkafolyama- í  ja, hogy az ő neveltje, a lánya 
*;ot' 4— a termelőszövetkezet nő-

„Ez a módszer volt az alap- v, bizottságának elnöke — az m ár 
ja a Tatabányai Cement- és $ elm ondhatja, hogy m it is akar. 
M észm űvek m észkőbányája- $ nak ők, az egyenjogú nők. Áz
nak gépesítéséhez” — mondja  ̂tán csak annyit jegyez meg az 
el az egyik már hasznosított í  egykori pártcsoport elnöke: 
szovjetunióbeli tapasztalatát  ̂„Meigfaggattak az urak o tt a
az üzem főmérnöke. Ami még  ̂községházán s m ikor nagyne_ 
megvalósításra vár, arról nem  ̂hezen visszaengedték, nem  
nyilatkozik, csak annyit mond,  ̂bújtam  el, m ert éreztem, visz- 
hogy a hat év előtti tanul-  ̂szajönnek még a m ieink .“ 
mányútnak reméli rövidesen  ̂ ím e visszajöttünk, s igyek- 
megéfik egy újabb gyümölcse  ̂szűnik azt folytatni, am it akkor 
is. í  ők megkezdték.


