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A párté le t újszerű form ája
V á ljo n  m á s o d ik  o t t h o n u k k á  a  p á r th e ly is é g

A Dorogi Járási P ártb izott
ság 1959. feb ruárjában  felhí
vást te tt közzé: „Tegyük szép
pé, otthonossá pártházainkat!” 
E felhívás nyomán járásunk 
területén valóságos szépítő
mozgalom bontakozott ki. Ed
dig 18 párthelyiséget hoztak 
rendbe, varázsoltak ú jjá  — 
egyrészt a megyei pártb izott
ság által biztosított összegből, 
m ásrészt társadalm i m unká
val. Az új tá ti pártszékház 
építésénél például a helyi 
kom m unisták és a község la
kói 200 000 forin t értékű tá r 
sadalm i m unkával segítettek.

gyelembe veszik a község kü
lönböző rétegeinek érdeklő
dési körét.

Nagy sikert ara to tt például 
Szupek Ferenc elvtárs, „A val
lás eredete” című előadása, 
melyet több helyen — Nyer
gesújfalun, Csolnokon, Rákó- 
czi-telepen — is m egtartottak. 
Az előadást nemcsak a p á r t
tagok, de a pártonkívüliek is 
nagy élvezettel hallgatták. 
Színvonalas volt a csolnoki 
pártszervezet által rendezett 
irodalm i est, melyen a község 
lakói nagy szám ban jelentek 
meg. A dorogi terü leti párt-

Névadó ünnepség a dorogi párthelyiségben

Párthelyiségeinket a kom
m unisták — és számos párton- 
kívüli is —, szinte második 
otthonnak tekinti.

Ezzel biztosítjuk feltételét 
annak, hogy a párttagok 
és a pártonkívüli dolgozók 
kapcsolata közvetleneb

bé, szorosabbá váljék.
E kapcsolat kiszélesítése ér
dekében különféle előadások 
m egtartását, a p á rt politikájá
nak ism ertetését javasoltuk 
a párthelyiségekben. Ezenkívül 
lehetőség nyílik o tt művelő
désre, szórakozásra is. A  leg
több helyen televízió, rádió, 
könyvtár, lemezjátszó,- sakk, 
stb. áll a m űvelődni és szóra
kozni vágyók rendelkezésére.

Az eddigi tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy a községek 
dolgozói szívesen já rn ak  a 
párthelyiségekbe. Szép, o tt
honos term ekben tölthetik  
szabadidejüket, ku ltu rá lt kö
rülm ények között tanu lhat
nak, szórakozhatnak.

Pártszervezeteink m ellett 
operatív bizottságok működ
nek, am elyek a pártélet szí
nesebbé tétele érdekében te r 
vet állítanak össze;

A bizottságok munkájá
ban, a tervek összeállítá
sában nagy segítséget ad
hatnak és adnak is a falu 
értelmiségiéi, főleg a pe

dagógusok.
A bizottságok a tervek össze
állításánál egyre inkább fi-
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szervezetnél m egtarto tták  a 
háziasszonyok találkozóját, 
ahol előbb a nemzetközi hely-' 
zetet beszélték meg, u tána 
foglalkoztak a háziasszonyo
kat közvetlenül érintő prob
lém ákkal, így például a köz
ellátással is. Jó l sikerült elő
adás volt Dorogon Hazai Béla 
elvtárs teljes „telt ház” előtt 
elm ondott k ínai élménybeszá
molója.

Dágon öregek-fiatalok ta 
lálkozóját szervezték meg. A 
KISZ-fiatalok klubdélután ke
retében m űsorral egybekötött 
já tékot rendeztek, ahol poli
tikai, zenei, illetve az óltál'á- 
nos műveltség tárgykörébe 
tartozó kérdésekre kellett vá
laszolni. A legjobbak könyv- 
ju ta lm at kaptak. U gyanitt ze
nei rendezvényt is tarto ttak . 
Kesztölcön m egrendezték a 
tsz-parasztok és üzemi dolgo
zók találkozóját, am i igen jól 
sikerült.

Sárisápon már háromíz
ben tartottak veterán-ta
lálkozót, amelyen szovjet 
elvtársak és KlSZ-fiata- 

lok is részt vettek.
A 16 évesek találkozóját is 
a  párthelyiségben ta rto tták  
meg, am ikor is ünnepélyes ke
retek  között osztották ki sze
mélyi igazolványaikat. Kétíz- 
ben ta rto ttak  m unkás-paraszt 
találkozót, az egyiken Dobi 
István  elvtárs is megjelent.

Az ilyen politikai és nevelő 
hatású rendezvények és elő
adások m ellett a községi p á rt
házakban a szórakozás lehe
tősége is biztosítva van. Doro
gon például sakkversenyt 
rendeztek az iskolásoknak, ju 
talm ul értékes tárgyakat tűz
tek  ki. A gyermekek részére 
vasárnap délelőtt szinte m in
denütt ta rtan ak  televíziós m a
tiné-műsort. F ilm vetítést szer. 
veznek, felnőttek és gyerme
kek részére egyaránt. Sárisá
pon rajz-, bélyeg- és kézim un

ka-kiállítást rendeztek a  párt
helyiségben, am it körülbelül 
500-an tekintettek  meg.

A pártélet ilyen újszerű 
formája nagy segítséget 
nyújt a falusi dolgozók po
litikai és kulturális nevelé

sében.
A m unka m egjavítása érdeké
ben azonban szóvá kell tenni 
a még felm erülő problém ákat 
is. A hiányosságok főleg abból 
adódnak, hogy a  párté le t ilyen 
módszere teljesen új, s alap
szervezeteink nem  rendelkez
nek még megfelelő tapaszta
latokkal.

Az operatív  bizottságokba 
legtöbb helyen olyan e lv tár
sakat választottak, akik  m á
sutt is el vannak  foglalva. Má
sik komoly problém a — és 
ezzel még m a is / ta lálkozunk 
—, hogy a  pártszervezetek 
nem segítenek az operatív bi
zottságoknak a te rv  elkészí
tésénél. Ebből adódik, hogy 
sok helyen a  te rv  a  TV-adá- 
sokra és szabad foglalkozá
sokra korlátozódik, vagy — 
am i ugyancsak helytelen —, 
túl sok előadást szerveznek, 
fgy például Dágon, 1 hónap 
a latt 6 előadást tarto ttak .

E hiányosságok kijavítása 
érdekében a dorogi terü leti 
pártszervezet kezdeményezé
sére az operatív  bizottságok 
részére járási tapasztalatcse
ré t tarto ttunk. Az ankéton Ba
logh elvtárs, a  dorogi terü le
ti pártszervezet operatív  bi
zottságának elnöke ism ertet
te  a  pártszervezet életének 
egy-egy m ozzanatát. Emlé
keztetett többek között az 
1945—1948-as évekre, am ikor 
a párthelyiségekben esténként 
sokan összegyűltek, hogy meg
vitassák a  legfrissebb esemé
nyeket, szervezzék a  p á rt h a r
cát és baráti beszélgetést foly
tassanak. Ez igen nagy össze
tartó  erő volt. A párttagság 
érezte az együvétartozást. Ezt 
az összetartó erőt, ezt a  bará
ti kapcsolatot kell elmélyíteni 
a továbbiakban.

A vitában m inden egyes 
pártszervezettől hozzászóltak. 
Elm ondták sa já t vélem ényü
ket, tapasztalataikat. A ta 
pasztalatcsere hasznos volt.

Gyümölcse akkor fog iga
zán megérni, ha az ott 
hallottakat az operatív 
bizottságok munkájukban 

hasznosítják.
A technikai feltételek m inde
n ü tt biztosítva vannak. Eze
ket a feltételeket főleg most, 
az őszi és téli estéken feltét
lenül ki kell használni. P árt- 
szervezeteink ebbe a  m unkába 
vonják be a község tömegszer
vezeteit, főleg a  KISZ-t, a nő
tanácsot és a népfrontbizott
ságot. A pártvezetőségek pe
dig foglalkozzanak többet az 
operatív bizottságokkal, se
gítsék elő jobban m unkájú 
kát. így érhetünk  el újabb 
sikereket és kovácsolhatjuk 
még szilárdabbá nem csak a 
párttagság egységét, de a  kom
m unisták és pártonkívüliek 
barátságát is.

Herbály Jánosné,
a dorogi járási pártbizott
ság gazdasági vezetője.

SZAKSZERVEZETI GYŰLÉS 

AZ ETERNIT MŰVEKBEN

Október 20-án szakszerveze
ti gyűlést ta rto ttak  az Eternit 
Művekben. A gyűlésen Tóth 
Sándor SZB -titkár ism ertette az 
építők szakszervezete közelgő 
kongresszusának előkészüle
teit és irányelveit. A beszámo
lót követő v itában 12-en szó
laltak  fel. A hozzászólók elis
meréssel beszéltek az üzem 
szakszervezeti bizottságának 
m unkájáról, de néhány problé
m át is szóvá tettek. Az építke
ző dolgozók kifogásolták, hogy 
a  községben levő TÜZÉP-tele- 
pen néhány fontos építőanya
got lehetetlen megkapni, 
ugyanakkor a távolabb eső 
községek TÜZÉP-telepei bősé
gesen rendelkeznek ilyen anya
gokkal. Egyes hozzászólók a 
bérgazdálkodás gyengeségeit 
elemezték. Elmondották, hogy 
egyes építőipari vállalatok 
nyáron a megszabottnál maga
sabb béreket fizetnek, s ezzel 
csábítanak el m unkásokat ré 
gebbi m unkahelyükről. Őszre 
azonban m ár kim erül a bér
alap, s akkor le kell szállíta
niuk a fizetésüket. Az ilyen 
módszer káros a népgazdaság 
és az é rin te tt dolgozók szám á
ra. Több hozzászóló helyeslés
sel em lékezett meg a  szakszer
vezetnek arról a törekvéséről, 
hogy minél több m unkást 
igyekszik bevonni a különböző 
társadalm i bizottságokba, m ert 
így — m ondották — a m unká
sok jobban részt tudnak venni 
az üzem vezetésében, s  széle
sedik látókörük.

Kovács Mihály levelező

A h ét k om  m e illái* ja
Szakszervezeti kongresszu

sukat ta rto tták  a  nyomda- és 
papíripar, valam int a mezőgaz
daság és erdészet m unkásai. A 
szervezett dolgozók képviselői 
m ondtak itt vélem ényt az 
iparág helyzetéről, az ott dol
gozó m unkások problém áiról. 
Nemcsak a m unka- és életkö
rülm ényekkel összefüggő kér
désekben em eltek szót,
I hanem a gazda felelőssé

gével vették számba a 
népgazdaság fejlesztésében 
mutatkozó feladatokat is.
A szakszervezetek ma fon

tos helyet foglalnak el a  tá r
sadalom életében. A m unkás- 
osztály legnagyobb tömeg
szervezetei felelős részt vál
laltak  az ország építéséből, a 
m unkáshatalom  erősítéséből. 
S ezzel a felelősséggel tanács
koztak a kongresszusokon gaz
dasági életünk jelenleg leg
fontosabb problém ájáról, a 
term elékenység emeléséről.

M int ism eretes, a VII. párt- 
kongresszus irányelvei sze
r in t a  m ásodik ötéves terv  
időszakában a  term elés emel
kedésének kétharm adrészben 
a term elékenység növekedésé
ből kell szárm aznia. Jelenleg- 
viszont a  termelékenység 
emelkedése még csak mintegy 
felét fedezi ennek. A szakszer
vezeti kongresszusokon nyíl
tan  felvetették, hogy sok 
helyütt az érvényben levő bér
rendszerek, teljesítm ényszin
tek nem ösztönöznek m egfe j 
lelően a term elékenység foko

zására. Szóba került, hogy az 
új gépekre gyakran hosszú hó
napokig tú l laza követelmé
nyeket állapítanak meg. Ezért 
— szögezték le —

a szocialista munkaver
senyben most elsőrendű 
helyet kell elfoglalnia az 
új technika jobb kihasz

nálásának,
s általában a lelkiism erete
sebb, fegyelmezettebb m unká
nak. Ez term észetesen nem 
csak az iparra, hanem  a  mező- 
gazdaságra is áll. Fehér Lajos 
elvtárs, felhívta a figyelmet a 
MEDOSZ kongresszusán, hogy 
a mezőgazdaság állam i szekto
rában még sokat lehet és kell 
tenni a  munkaszervezés, az 
üzemvezetés javításáért, a 
munkaidő jobb kihasználásá
ért.

Mindehhez azonban — hang
súlyozta ugyancsak Fehér La
jos elvtárs — m agasabb szak
értelem  kell. S ebből adódik 
a szakszervezeti mozgalom egy 
másik fontos tennivalója: 

szervezni a szakmai to
vábbképzést, mozgósítani 
a munkásokat — és a ve
zetőket is —, a tanulásra. 
Mindez term észetesen, nem 

csak a nyomda- és papíripar, 
a mező- és erdőgazdaság dol
gozóira, az ottani szakszerve
zeti bizottságokra vonatkozik. 
Hiszen, nincsen egyetlen olyan 
ága sem népgazdaságunknak, 
ahol a  term elékenység fejlesz
tése ne lenne elsőrendű fel
adat.

LÉPESR Ő L L É PÉ SR E
Szomódon is ugyanannyi 

tennivaló megoldásában kell 
példát m utatni a kom m unis
táknak, m int más községek
ben. A tennivalók elején az 
őszi m unkák szerepelnek. A 
vasárnapi kukoricatörésnél 
nem  hiányoztak a párttagok, 
s az első sorban a párttitk ár 
elv társ állott. Persze, jobb 
lenne, ha a term előszövetke
zet nem  szorulna ilyen segít
ségre. S ezt nem utolsósorban 
úgy lehet m ajd elérni, ha a 
közös gazdaságban még erő
sebben hallatszik a p árt sza
va.

A szomódi kommunisták 
ennek érdekében szövet
kezeti parasztokkal erő

sítik soraikat.
A község asszonyai között is 

elkel a magyarázat, bizonyít
ja  ezt a nőtanács legutóbbi 
ülésén elhangzott beszélgetés 
is. Egyesek szóvátették, m iért 
viszik társadalm i m unkára az 
általános iskola fiatalabbjait. 
A választ maguk az édesanyák 
adták  meg, m ikor elmondot
ták : a m unkából csak felsősök 
vették ki a  részüket. Aztán a 
m unkára való nevelés hasz
nosságára terelődött a szó. 
Persze, még jó néhányszor meg 
kell m ajd v itatni, m it tegye
nek a  szülők, hogy gyerme
keik többsége a falun keresse 
a jövőjét. S hogy többen le
gyenek az olyan édesanyák, 
akik még világosabbá teszik e 
gondolatot, a szomódi párt- 
szervezet nő tagjelölttel is erő
síti sorait.

A szomódi kom m unisták 
szám ítanak a KISZ-re, a  Ha
zafias Népfrontra, a  szakma
közi bizottságra és az önkén

Napirenden: a termelékenység
A sárisápi kaolinüzem a m últ 

év utolsó hónapjában kezdte 
meg m unkáját. Az alig egy
éves vállalatnak  öt hónapja 
van pártszervezete. Az első 
vezetőséget mindössze tíz  kom
m unista választotta meg.

A kaolinüzem párttagsága 
m ár az első hónapban a dol
gok gyökeréhez nyúlt. „Erős 
pártszervezet — emelkedő te r
melés” — m ondották, és hozzá
kezdtek a  pártépítéshez. Meg
keresték azokat a  dolgozókat, 
akik példát m utattak  a term e
lésben, s szívesen vállalkoztak 
társadalm i m unkára is. A kez
detben kis csapat egyre növe
kedett, s jelenleg m ár öt tagje
lölt van a kaolinüzem párt- 
szervezetében.

A fejlődő alapszervezet egy
re többet foglalkozott a term e
lés legfontosabb feladataival,

a term elékenység emelésével. 
A szeptem beri taggyűlésen 
például a szállítás meggyorsí
tásáról tárgyaltak. A kollektí
va javaslatára minden m ű
szakba legalább egy kommu
nistát osztottak be. akik aztán 
nem is tétlenkedtek. Az erköl
csi alapot a felvilágosító m un
kához sa já t szorgalmuk adta 
meg. Készségesen tan íto tták  
m unkatársaikat a jól bevált 
fogásokra, munkamódszerekre. 
Különösen az ifjúm unkások 
nevelésére fordítottak nagy 
gondot. A tapasztalatok átadá
sa m ellett bebizonyították, ér
demes iparkodni, hiszen a fo
lyamatosabb szállítás naponta 
30 forinttal em elheti a kerese
tet brigádonként.

A kommunisták erőfeszíté
seivel párhuzam osan az üzem

vezetői a technika korszerűsí
tését tűzték ki célul. Remélik, 
hogy mielőbb nagyobb kapaci
tású villanym otort szerelhet
nek be, mely több és nagyobb 
teljesítm ényű fúrót tud m ajd 
üzemeltetni. A pártszervezet 
az új gépek kezeléséhez a jó 
szakemberek kiválogatásában 
nyújt segédkezet.

A kom m unisták nem feled
keztek meg a szociális körül
mények javításáról sem. Sze
retnék elérni, hogy a bányá
ban is legyen üzemi fürdő. 
Ezért vállalták, hogy társadal
mi m unkában kutat építenek. 
A közelben nyert vízből egy
szerűbbé válik majd a fürdő 
ellátása. A fiatal üzemben ro- 
konszenvvel figyelik az erősö
dő pártszervezetet, m ert ta 
pasztalják, hogy működése a 
dolgozók javát szolgálja.

tes tűzoltótestületre. S m ikor 
így számba veszik, m ennyi erő 
rejlik  a faluban, megjelölik, 
melyik miben segíthet.

A fiatalok például a tár
sadalmi munkában ad

hatnak lendületet. 
Remélik, hogy a művelődési 
ház és az orvoslakás építésé
nél ott lá tják  a KISZ vezet- 
tésével a szomódi fiatalokat 
is. Nem feledkeznek meg a 
szövetkezettel kötendő szo
cialista szerződésről sem. A r
ra  is gondjuk van, hogy a 
fiatalok ad ják  az utánpótlást 
például az önkéntes tűzoltó
testületnek.

A szülői munkaközösséggel 
a nevelésről tanácskoznak a 
kom m unisták. A szakmaközi
bizottság pedig az ism eretter
jesztést hangolja össze. Az ér-

SZELJEGYZET

dekesebbnél érdekesebb elő
adások program ját egészen 
áprilisig határozták meg. A 
pártszervezet javaslatára 

minden szervezet a sajátos 
feladatának megfelelő 
tárgykörben gondoskodik 
a színvonalas előadásról.

A vöröskereszt például októ
ber 21-én dr. László Kálmán 
orvos közreműködésével
„Meddig gyógyszer, mettől 
méreg” címmel szervezett 
hasznos előadást;

A szomódi pártszervezet új 
vezetőinek az em lítetteken kí
vül van még jó néhány felada
ta. A valóraváltáshoz nem 
hiányoznak a gondolatok. S az 
előrehaladás lépései m ind na
gyobbak lesznek, ha — a kez
detet folytatva — egyre töb
ben vállalnak részt a falu 
ügyeiből.

Falun is élnek ipari munkások
M últkoriban adtuk hírül, 

hogy a kesztölci pártszer
vezet napirendre tűzi a 
munkásosztály helyzetéről 
hozott párthatározat való- 
raváltásának állását a  köz
ségben. Aki nem  ismeri az 
itteni viszonyokat, bizonyá
ra  eltűnődik: m iért kell egy 
ilyen határozattal foglalkoz
ni egy faluban? De aki is
merős a dorogi szénmeden
cében, jól tudja, hogy Kesz- 
tölc — jellegét tekintve — 
bányászközség, s a  férfila
kosság nagy többsége bá
nyában. ipari üzemekben 
keresi meg kenyerét. Kesz
tölcön nagyszámú m unkás 
él — jogosult há t megvizs
gálni, m ennyire valósult 
meg a rájuk  vonatkozó, ró 
luk szóló párthatározat.

De nem csak Kesztölcön, 
Sárisápon. Csolnokon. va
gyis e  tipikusan bányász
községekben laknak jelen
tős szám ban munkások. 
Megyénkben szinte egyetlen 
olyan falu sincs, ahonnan 
ne járnának tucatjával ipa
ri üzemekbe dolgozni. Na
szályon például naponta 
3G0-an kerekednek fel és in
dulnak a közeli tim föld
gyárba. De még az olyan 
jelentős földterülettel ren
delkező. mezőgazdasági jel
legű falvakban is, m in t pél
dául Kocs, Mocsa, Nagyig- 
mánd. Ete, úgyszintén szép 
számmal találni ipari m un
kásokat.

Mindaz, am it a párt a 
munkásosztály helyzetének 

jobbátételéért, gondolkodá

sának form álásáért tesz és 
tenni akar, ezekre a m un
kásokra is vonatkozik. Ép
pen ezért, ha a m unkások 
szociális, kulturális, egész
ségügyi körülm ényeit vizs
gálja  valamely párt- vagy 
más társadalm i, állami 
szerv, helyes órájuk is gon- [ 
dőlni. Hiszen a mi viszo
nyaink között a falvak kul
turális, egészségügyi színvo- ! 
nalának em eléséért, a  köz
lekedés. a villany- és víz
vezetékhálózat fejleszté
séért te tt m inden intézke
dés nem csak dolgozó pa
rasztok. de m unkások ez
reinek életkörülm ényeit is < 
szebbé teszi. S ha a m unká- ; 
sok nevelése, műveltségük 
gyarapítása kerül napirend
re. akkor is számolni kell 
azzal, hogy megyénk m un
kásainak jelentős része fa
lun lakik, o tt tölti szabad 
idejét. Nem hagyható ez fi

gyelmen kívül, akár a politi
kai oktatásról, akár az is
m eretterjesztő előadások 
megszervezéséről vagy az 
esti iskolákról van is sző.

A közbeszédben gyakran 
azonosítjuk a munkásosz
tály  és a város, illetve a pa
rasztság és a falu fogalm át 
Nálunk azonban az ilyen 
azonosítás könnyen tévútra 
vezethet. S ezért, legyen szó 
bárm ilyen összefüggésben a 
munkásosztály helyzetéről, 
problémáiról, sohasem sza
bad elfeledni, hogy falun 
is élnek — mégpedig jelen
tős számban — munkások.

(— es)


